
L a llibertat expressiva que 
propicia la creació artísti
ca i el protagonisme vital 
que adquireix el seu au
tor, que pot fer sentir la 

seva veu gràcies a l’art, són dos dels 
valors que donen sentit i enriquei
xen projectes artístics que integren 
entre els seus participants persones 
en risc de marginació social. Segure
tat, autoconfiança, autoestima, ha
bilitats, aptituds i responsabilitat 
es reforcen a través de l’experiència 
creativa. 
 Amb aquesta base teòrica com a 
punt de partida, l’Obra social La Cai
xa va posar en marxa fa cinc anys el 
seu programa Art per a la Millora So
cial. L’entitat catalana impulsa amb 

L’art de millorar a través
de l’expressió creativa
Arts plàstiques, música, teatre, dansa i literatura ajuden persones discapacitades o en risc de marginació a construir la seva 
integració en un futur millor. L’Obra Social La Caixa estimula les seves creacions amb el programa Art per a la Millora Social.

Carme
ESCALES

ell projectes d’artistes que, a través 
de disciplines com la dansa, el video
art, la fotografia o el teatre faciliten 
espais d’expressió íntima i allibera
dora a persones que conviuen amb 
una discapacitat o que són més sus
ceptibles a la vulnerabilitat social 
per dificultats que travessen o que 
van viure i per això la societat les va 
estigmatitzar. 
 «Recolzem artistes que ajuden 
aquestes persones a millorar el seu 
desenvolupament personal i soci
al amb l’art i la cultura com a eines 
d’intervenció social», descriu Ignasi 
Miró, director de l’Àrea de Cultu
ra de l’Obra Social La Caixa. «Vo
lem que l’art sigui una forma d’ex
pressió, un mitjà per parlar, per te
nir veu socialment. L’art, o el procés 
creatiu, no és una finalitat en si ma
teix, sinó un vehicle per donar veu 
a persones que normalment no en 

tenen», afegeix Ignasi Miró. «No és 
gaire comú al nostre país el treball 
directe d’artistes amb col·lectius so
cials més desafavorits, hi ha molta 
més tradició d’això en països anglo
saxons. Per això nosaltres vam de
cidir donar suport als que sí que ho 
fan aquí», afirma Miró.
 Cada any, l’Obra Social La Caixa 
obre una convocatòria perquè enti
tats culturals i artistes plàstics, fotò
grafs, músics, actors, ballarins i es
criptors presentin els seus projectes 
d’activitats culturals que impliquen 
la participació activa de col·lectius 
de persones amb l’objectiu comú 
d’afavorir processos de transforma
ció personal i social.
 El programa Art per a la Millora 
Social és una de les set convocatò
ries d’un altre programa superior: 
Ajudes a Projectes d’Iniciatives Soci
als, ja que tots els projectes presen

«L’art, o el procés 
creatiu, no és un  
fi en si mateix,  
sinó un vehicle 
per donar veu 
a persones que 
normalment  
no en tenen»

PROJECTES.
A dalt, una imatge 
d’un dels treballs 
audiovisuals del taller 
de videoart de Ferran 
Gassiot que es porta 
a terme als centres de 
CaixaForum. 
Ballarins amb 
discapacitat visual 
dansen davant el 
públic, en una de les 
presentacions de 
l’espectacle d’Espais 
Cecs (a la dreta). 
A l’esquerra, una 
de les fotografies 
de les sessions 
d’autoretrat de 
l’artista fotògrafa 
Cristina Núñez.

ART ÚTIL. Ballarins d’Espais Cecs.
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Ballarins amb discapacitat vi-
sual se submergeixen en el seu 
univers intern a la recerca de les 
seves dimensions físiques, rít-
miques, socials, emocionals... 
creant, al mateix temps, un es-
pectacle artístic per a tots els pú-
blics. I ho fan juntament amb al-
tres ballarins sense discapacitat 
visual. És la dansa integradora 
psicològicament, físicament i 
emocionalment de les perso-
nes, un procés de creixement 
que al mateix temps desperta 

com). En la iniciativa, liderada 
per Carolina Alejos, els balla-
rins dansen en espais oberts, fo-
ra de teatres, sales i aules, en es-
pais no convencionals per por-
tar a terme una dansa amb més 
significat i representar la vida 
social d’una comunitat, com es-
coles, museus, rambles, parcs 
i mercats. «Es tracta d’una pe-
ça en petit format en la modali-
tat d’intervencions efímeres, en 
què els ballarins adapten el seu 
moviment».

Vèncer els límits de la foscor
DANSA

la reflexió sobre la diferència 
de viure i sentir de les persones 
amb discapacitat i sense i que es 
porta a terme a través del pro-
jecte Espais Cecs, espais buits 
de l’Associació Marge Contem-
porani/arts (www.elmurdansa.

«La dansa desperta 
la reflexió sobre viure 
i sentir amb o sense 
discapacitat»

tats sorgeixen d’una iniciativa in-
dividual, per part d’un artista, o de 
les entitats a les quals aquests per-
tanyen i des de les quals desenvolu-
pen l’art que contribueix a transfor-
mar les persones i, amb elles, la soci-
etat. «Són iniciatives que faciliten la 
cohesió i la inclusió social, creant es-
pais neutrals de relació, intercanvi 
i convivència, ajudant a millorar la 
percepció social i pròpia dels grups 
en risc d’exclusió social», destaca 
Ignasi Miró.

EL JO CREATIU // «La concentració en 
les pròpies emocions més difícils, 
aquelles que guardem, rebutgem 
o la societat rebutja, desencadena 
el procés creatiu», descriu Cristina 
Núñez. Ella és l’artista fotògrafa que 
va crear, a través de la seva pròpia ex-
periència, el mètode The self-portrait 
experience, un projecte d’autoretrat 
fotogràfic amb interns en centres 
penitenciaris. La privació de lliber-
tat i les emocions que aquesta situ-
ació comporta i amaga, en aquest 
cas, no impedeixen que el jo crea-
tiu sorgeixi fent de l’art una eina de 
superació. 
 En el procés es creix i el resultat 
toca la sensibilitat del públic que 
contempla les creacions. «Produïm 
obres d’art meravelloses, conver-
tim el dolor de la gent en imatges 
sublims que expressen de manera 
profunda la naturalesa humana i 
que després serviran per tocar el 
cor i la ment de moltes altres per-
sones. D’aquí ve la importància de 
moure la interioritat de la perso-
na, com un rol també útil per al 

conjunt de la societat», explica 
Núñez.
 Un altre tipus d’autoretrat, 
el que queda narrat en el fil ar-
gumental d’una pel·lícula de ví-
deo, amb imatges, moviment i 
veu, és una altra de les expressi-
ons artístiques, a través de la qual 
persones que conviuen amb un 
trastorn mental i altres que per-
tanyen al col·lectiu dels sense sos-
tre avancen en la conquista de la 
seva autoestima. Ho fan de la mà 
de tres artistes procedents de di-
ferents disciplines, Ferran Gassi-
ot, Arume Calvo i Albert Bataller, 
que un dia van decidir empren-
dre un viatge amb aquestes perso-
nes, a bord del videoart «com una 
forma d’expressió lliure», puntu-
alitza Ferran Gassiot. 
 La dansa també ajuda a dibui-
xar aquesta plataforma integra-
dora amb persones amb discapa-
citat visual. S’evidencia a través 
del projecte de Carolina Alejos, 
que treballa la psicomotricitat, el 
moviment i l’expressió terapèuti-
ca i l’autoconeixement, mentre 
crea espectacles de gran nivell. 
«Perquè darrere d’una limitació 
física o psíquica hi ha espais de sa-
viesa, originals punts de vista que 
l’expressió artística contribueix 
a fer aflorar», afirma l’actriu Glò-
ria Rognoni, que va ser membre 
d’Els Joglars. A través del teatre, 
ella dirigeix una de totes aques-
tes batutes que orquestren una 
millora social des de l’art, a par-
tir del que els secrets més íntims 
revelen. H

ESPAIS CECS / CRISTINA NÚÑEZ 

Ràbia, desesperació, terror i 
eufòria són emocions extre-
mes que no sempre troben ca-
mins per canalitzar-se. Cristi-
na Núñez, artista fotògrafa, 
ajuda a fer-les aflorar i a trans-
formar emocions tan dures en 
art, a través de l’autoretrat. De 
l’autoretrat i de la seva pròpia 
experiència amb la superació 
que va haver d’afrontar arran 
d’un problema d’addicció, amb 
totes les dificultats socials que 
d’això se li van presentar. Retra-
tar les seves emocions li va ser-

objectius de les terapèutiques 
sessions d’autoretrat en mans 
de Núñez. «En l’autoretrat, som 
al mateix temps autor, subjec-
te i espectador, i la dinàmica de 
relacions entre els tres rols es-
timula l’inconscient a expres-
sar el que ha de dir en cada mo-
ment. Per això aquesta discipli-
na artística no ens defineix ni 
ens etiqueta, només expressa 
allò que en aquell moment ha-
via de sortir», afegeix l’emprene-
dora del treball desenvolupat ja 
a Brians, Wad Ras i Lledoners.  

Les imatges de les emocions
FOTOGRAFIA

vir per explorar i afirmar el seu 
jo creatiu, el mateix que aconse-
gueixen ara persones internes 
en centres penitenciaris. «Invo-
lucrar els interns en el procés 
creatiu; contribuir a conèixer i 
millorar la seva imatge interior 
i la seva imatge pública són els 
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«En l’autoretrat, 
som al mateix temps 
autor, subjecte 
i espectador»

Definir-se des de l’interior com 
a persones, descobrir-se i verba-
litzar temors, inquietuds, frus-
tracions i el dolor que poden 
haver causat episodis de dures 
vivències no és una tasca fàcil. 
Però hi ha miracles que necessi-
ten molt poc per realitzar-se. El 
visionat de treballs de videoar-
tistes és el punt d’inici i referèn-
cia perquè cada alumne, perso-
nes amb trastorns mentals o sen-
se sostre desenvolupi el guió de la 
seva pròpia pel·lícula construït 

què aquestes persones explorin 
la percepció que tenen d’elles 
mateixes. «Són col·lectius que 
gairebé no tenen capacitat ni 
possibilitat de mostrar-se. Se so-
len moure en circuits molt li-
mitats, amb terapeutes gene-
ralment, i aquesta activitat ar-
tística els dóna l’oportunitat de 
compartir el que són en un en-
torn al qual també pertanyen, 
la societat, i deixa que flueixi el 
seu potencial artístic», assegu-
ra Gassiot. 

La pel·lícula que retrata una vida
VIDEOART

amb el relat i les emocions dels 
seus camins vitals. Els tallers de 
videoart que realitzen a les seus 
de CaixaForum Ferran Gassiot, 
Albert Bataller i Arume Calvo 
fan de l’autoretrat en format 
audiovisual una fórmula per-
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«Són col·lectius 
amb poca capacitat 
i possibilitat de 
mostrar-se»

1
Preparar una obra de teatre en 
la qual els actors són persones 
amb discapacitat psíquica i/o 
trastorn mental sever és la mis-
sió de Glòria Rognoni. L’actriu, 
amb una mobilitat que està 
condicionada a la cadira de ro-
des després d’un accident, sap 
què significa tirar endavant 
malgrat la limitació. «No ho su-
peres, t’acostumes a conviure-
hi. En el meu cas, física, en el 
dels actors als quals dirigeixo, 
una malaltia mental o una sín-
drome de Down», exposa Rog-

Actors que desperten reflexió
TEATRE SOCIAL

grup som onze, més uns vint 
en el planter, que una vegada 
a la setmana també col·laboren 
amb l’attrezzo i el vestuari», ex-
plica la directora.
 Els actors que dirigeix són 
membres de Femarec. Aquest 
any preparen la seva setzena 
temporada amb l’obra Força, 
que estrenaran a finals d’any. 
«Són obres de creació pròpia. A 
partir d’una idea, improvisem i 
el que sorgeix és d’ells. Sempre 
toquem el tema de la discapaci-
tat, desenfadadament». 

noni. «Nosaltres som tots disca-
pacitats, jo m’hi incloc i per ai-
xò puc exigir més. Sóc un d’ells 
i a tots els tracto com a profes-
sionals. Sé que després de l’es-
forç en cada dificultat, després 
d’acceptar les limitacions, ja 
no hi ha límit», declara. «En el 

INICIATIVES INTEgrAdorES

«A partir d’una  
idea, improvisem  
i sempre toquem
la discapacitat»
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