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Dossier Educa amb l’Art  
Temàtica: 

Dibuix expandit i col·laboratiu, potencial creatiu, presència, diversitat, 
acceptació, integració, natura com a font d’inspiració. 

 
Organització:  

Monestir de Pedralbes  

 

 

Descripció 
 
Recollint el lema de l’Educa amb l’Art d’enguany, ‘Anar Natura Endins’, en aquest 
taller vam utilitzar el dibuix com a eina per recordar, despertar i habitar la natura 
que som, i que sovint oblidem. 
 
La natura no dubta, no jutja ni exclou, simplement es desplega, amb tota la seva 
presència i bellesa, i totes les espècies conviuen en un harmònic equilibri.  
 
El dibuix té el poder de mostrar-nos les diverses expressions que som, i 
nosaltres tenim la gran oportunitat d’acceptar-les, integrar-les i estimar-les, 
travessant creences limitants molt instal·lades com el ‘no sé dibuixar’. Aquest 
simple gest té el potencial de transformar la nostra mirada i de sanar el nostre 
vincle amb la creació i la vida. 
 

 
Objectius 
 

• Obrir la nostra mirada, qüestionar i expandir els criteris amb els que 
dibuixem i mirem un dibuix. 

• Aprendre a utilitzar el llapis com a eina de presència i a llegir el dibuix 
com a rastre del nostre estat. 

• Oferir eines a les participants per accedir a un ‘estat creatiu’ i 
acompanyar els seus usuaris a validar-se i expressar-se lliurement.  

• Obrir un espai de creació col·laborativa dibuixant amb el cos sencer i 
experimentant amb diferents materials. 
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Exercicis del taller 

Introducció: respirant la natura que som. 

El claustre del monestir és el lloc que vam triar per presentar-nos i ho vam fer 
dient el nostre nom, amb quin col·lectiu treballem, i una paraula, imatge o 
concepte que simbolitzi per nosaltres la natura que som. Com sentim la natura 
dins nostre? 

Les respostes ens van ajudar a construir un concepte col·leciu de com 
percebem la natura dins nostre:  
Salvatge, inspiració, claredat, pau, tranquil·litat, olors, ànima, llibertat, verd, 
equilibri, compartir, acceptació, mar, emocions, formes, núvol, autenticitat, 
lentitud, escolta, aigua, moviment, humildat, casa, contacte, plantes, jardí, 
benestar, plenitud, alegria, alè, respiració, estar viva de veritat, connexió.  

A continuació varem connectar amb aquesta natura dins nostre a través de la 
respiració. Vam explicar que les plantes, per exemple, respiren amb el cos 
sencer, no només a través de les seves fulles, sinó també de les seves flors, tija 
i arrels.  

Vam tancar els ulls, vam observar la nostra respiració i la vam sentir per tot el 
cos. Després vam començar a dibuixar-la, deixant que fos ella qui mogués el 
llapis pel paper, situant-nos a nosaltres en un lloc d’observació d’aquest 
registre. 

En obrir els ulls vam prendre consciència que aquest exercici tan simple ens 
havia col·locat en un altre estat de consciència, el que anomenem l’estat 
creatiu. El nostre diàleg intern havia callat i la nostra percepció estava més 
oberta. 
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1_SOM LLAVOR. Activem la nostra potència.  

Al mateix claustre vam obrir el primer bloc, parlant del nostre potencial. A la 
natura, la forma que ens recorda aquest potencial és la llavor. Vam parlar de 
com la llavor té dins seu tots els nutrients i tota la informació necessàries per 
convertir-se en la planta, arbre o arbust que està destinada a ser. Per activar 
aquesta potència cal un element extern, com l’aigua, la terra o la temperatura. 

Vam repartir tres cigrons de l’hort del Monestir a cada participant per sentir 
aquesta potència a la seva mà, i els van guardar com un amulet que recorda 
aquesta potència. I amb aquesta idea vam desplaçar-nos cap a les procures del 
Monestir. 
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Guiades per una música suau, vam explorar en silenci aquest espai, on les 
monges clarisses guardaven els aliments i llavors de l’hort. En acabar la música 
vam parar-nos i ens vam emparellar amb la persona més propera. Llapis en mà, 
vam procedir a fer un dibuix invisible i en silenci sobre el cos de la nostra 
parella, sense tocar-lo, com una manera simbòlica d’activar aquest potencial 
que tenim dins nostre.  

Vam fer canvi de parella i en acabar vam comentar entre nosaltres què havien 
sentit. Algunes persones compartien que malgrat el llapis no havia tocat el seu 
cos en cap moment, havien sentit l’energia que despertava el contacte proper 
amb la punta del llapis, com si sentíssim que la seva aura era dibuixada.  
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2_SOM PLANTA. Entrenem la nostra presència.  

Amb el nostre potencial activat vam sortir fora, a l’Hort medieval del Monestir. 
La Gemma, de l’equip del Monestir, ens va explicar com treballen l’hort, quines 
espècies s’hi cultiven i on es porta el menjar que se’n treu. 

Les plantes són un exemple de presència, observar-les i dibuixar-es ens ajuda a 
connectar amb la nostra pròpia presència. 

Vam recórrer l’hort i cadascuna va collir un tros de branca, fulla o flor que li 
agradés per dibuixar. Vam seure a les taules i vam dibuixar en bolígraf o 
retolador el tros d’hort triat de quatre maneres diferents. Cada dibuix en un 
paper apart. 
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1. Dibuix ‘normal’ o de registre. 
2. Dibuix de línia contínua, sense aixecar. 
3. Dibuix amb la mà oposada. 
4. Dibuix mirant la branca o fulla i sense mirar el paper. 
 
Mentre dibuixàvem recordàvem d’estar molt presents en aquest dibuix i 
deixar judicis de banda. A la secció de referents he afegit alguns artistes i 
conceptes que vam citar per inspirar-nos. 
 
En acabar van fer una pausa-cafè i al tornar es van trobar els dibuixos 
escampats sobre un banquet i vam utilitzar els cigrons-llavor que tenia 
cadascú a la butxaca per ‘votar’ els dibuixos que ens semblava que tenien 
més presència. 
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3_SOM HORT. Celebrem la nostra diversitat. 

En el tercer bloc de l’activitat vam parlar de diversitat. Un cop la llavor s’ha 
convertit en planta, aquesta planta conviu de manera harmònica en un hort, 
com el que hem dibuixat, on cada planta hi té una funció i hi ocupa un espai. La 
diversitat és riquesa pel substrat i pel conjunt de les plantes que configuren 
l’hort. 

Amb aquest concepte present, ens vam disposar al llarg d’una única taula molt 
llarga per a fer dibuixos col.lectius. Cada participant començava un dibuix que 
viatjava per altres mans i s’anava enriquint de traços de diferents tamanys i 
amb diferents materials, fins a retornar al seu origen. Com si cada dibuix fos un 
petit hort o ecosistema gràfic on hi conviuen les expressions de cadascuna. 

Aquí activàvem l’escolta, per decidir què demanava el dibuix i com podíem 
dibuixar respectant i harmonitzant els dibuixos que ja habitaven el paper. Les 
consignes eren variades; des de canviar de posició, girar el paper, dibuixar 
d’esquena a la taula, o fer una taca ‘accidental’. 

En acabar vam comentar els resultats i l’experiència viscuda. També vam veure 
com l’energia del grup anava creixent a mesura que la cocreació avançava. 
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Tancament 

Quines paraules podem sembrar dins nostre per integrar el viscut? 

Algunes educadores varen comentar les dificultats que ténen per aconseguir 
que els seus usuaris connectin amb la creació, tot i els beneficis que senten 
quan ho fan. La Sonia va remarcar la importància de connectar amb l’estat 
creatiu abans de posar-nos a crear, tal i com havíem fet al principi dibuixant la 
nostra respiració o dibuixant-nos a sobre nostre. 

 

Inspiració i referents 
 
· Eduardo Chillida 
El conegut escultor vasc, tot i ser dretà es lligava la mà dreta i dibuixava 
amb la mà esquerra expressament, per sortir de la comoditat dels seus 
automatismes. 
 
· Frank Gehry 
Aquest arquitecte dibuixa les maquetes dels seus edificis amb línia 
continua, sense aixecar el llapis del paper. 
 
· Remedios Varó  
Va ser una artista nascuda a Girona, escriptora i pintora surrealista que va 
viure a diferents llocs del món i va morir a Mèxic. En un moment donat va 
estudiar amb el mestre místic George Gurdjieff i li proposava mirar una fulla 
de taronger durant hores abans de pintar-lo. 

 
· John Cage i Corita Kent 
Un artista sonor i una monja artista i docent que van escriure les ’10 regles 
per estudiants i professors’. La vuitena regla diu ‘No intentis jutjar i analitzar 
alhora, són processos diferents’. Aquest manifest està penjat a la xarxa, el 
podeu trobar si el busqueu. 
 
· El cos que dibuixa 
L’Exercici de dibuixar-nos sobre el cos en parelles és un exercici d’aquesta 
metodologia de treball desenvolupada entre 2016 i 2018 juntament amb 
l’artista visual, educadora i performer xilena Maria Jesús Olivos. 
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Sobre la formadora, Sonia Esplugas 
 
Artista visual, mentora i educadora. 
El seu camp de treball és la creativitat i el dibuix expandit i col·laboratiu. És la 
creadora de la metodologia ’33 maneres de dibuixar’, que porta més de onze 
anys alliberant el potencial creatiu de persones i equips.  

La Sonia ha treballat com a professora a la Facultat d'Educació de la Universitat 
de Barcelona i ha donat formacions en events, escoles i institucions com 
Mobile Week Barcelona, Can Felipa, Baumann Lab, Fundació Berché, EART, 
l'agència Both, Wework, l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona i Shifta by Elisava, 
entre d'altres. 

Coautora del projecte 'El cos que dibuixa' juntament amb Maria Jesús Olivos. 
Els seus dibuixos han estat publicats en més de trenta llibres i ha exposat al 
Regne Unit, Itàlia, Argentina, Eslovàquia i Catalunya. També exerceix com a 
mentora impulsant projectes creatius de diferents disciplines. Actualment viu i 
treballa a Madrid. 

www.soniaesplugas.com 
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Anar natura endins 
Curs Educa amb l’Art 2022-2023 
 
Vivim en temps de crisis i col·lapse, en un sistema de vida productiu que ens 
estressa i ens distreu. Per recuperar l’equilibri i benestar i prendre part del 
nostre entorn, cal connectar amb l’interior, estar be una mateixa. Us proposem 
fer-ho endinsant-nos en la natura i la seva relació amb els remeis, les cures, el 
cos i el temps. 

Aquesta temporada dediquem l’Educa amb l’Art a endinsar-nos en la natura i a 
partir de les possibilitats de la botànica autòctona elaborar petits rituals, 
conjurs o ungüents reparadors que ens connectin amb el goig de viure. L’art 
serà la terra fèrtil on trobar-nos, fer comunitat i cultivar el jardí que fem entre 
totes per fer-lo florir. 

A cada sessió de formació us presentarem una planta remeiera del territori que 
donarà peu a fer un petit exercici que ens ajudi a connectar i fer salut. 

 
A 33 maneres de dibuixar un hort al Monestir 
de Pedralbes la planta que ens va acompanyar 
va ser el timó o Thymus Vulgaris. Entre els 
múltiples beneficis que aporta aquesta 
popular planta, ens fixem en les propietats 
antisèptiques, expectorants i desinfectants 
per fixar-nos a la nostra gola, canal de 
comunicació del nostre cos, on de vegades 
se’ns fa un nus.  

 

Remei: Busca un moment tranquil per infusionar una mica de timó o prendre un 
caramel de farigola i pronuncia tot allò que vols dir però que ha quedat a dins. 
Aprofita també per dir-te alguna cosa bonica que reverberi en el teu cos. Deixa 
que el timó faci el seu efecte i suavitzi la teva gola.  
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Apropa Cultura 
 
Educa amb l’Art es un curs de formació anual en música, teatre, dansa, arts 
visuals i ciència on s’ofereixen eines per enriquir i potenciar la tasca de 
persones educadores a través de les possibilitats de la creació artística. A 
partir de sessions vivencials, experimentem i aprenem col·lectivament com l'art 
pot ajudar-nos en el dia a dia. 
  
Si vols conèixer més propostes de l’Educa amb l’art, consulta l’apartat de 
recursos de formació del nostre web, el canal de youtube o escriu-nos per rebre 
recomanacions a apropa@apropacultura.cat o al nostre telèfon. Animeu-vos a 
posar en pràctica les propostes i compartiu amb nosaltres l’experiència! 
 
 

www.apropacultura.cat 
 
Email: coordinacio@apropacultura.cat  

 
Telèfon: 93 247 93 00 ext. 469 i 339 
 

 
 


