
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRAÏMENTS 

 

If you want to go fast, go alone. 

If you want to go far, go together. 

(African proverb) 

 

 

 

A tú, que has decidit obrir aquest treball i donar-li una oportunitat pensant que potser podries 

treure’n alguna, d’informació nova i interessant; moltes gràcies. I si, tant de bo, et fa servei; no 

dubto ni un moment en agrair a tothom, amics, companys de classe, grup del Taller d’art, família, i 

tots aquells que s’han interessat pel treball durant el procés de creació. D’entre el gran col·lectiu de 

gent que m’envolta i em recolza, vull destacar l’ajuda de Jana Riera i de Marta Bitlloch, dues 

artterapeutes que van acollir-me, informar-me i fer-me veure la realitat actual de l’Artteràpia. 

Encara més destacable ha estat l’ajuda incondicional i contínua de Cristina Aranyó, directora del 

Taller d’Art i molt més, qui, a part d’aportar informació constant, ha mostrat un interès tan fort i 

sincer que donava gust seguir treballant en això. El petit Max, per la part que li toca; i els nens que 

van dibuixar les seves famílies, també. Margarita Bartolí, com a tutora d’aquest treball, ha estat a 

l’ordre del dia aportant informació per millorar el treball i fer-lo créixer, moltes gràcies. Com a tot 

treball, hi ha la part que es veu reflectida en el paper i l’esforç i la dedicació que semblen invisibles, 

però són tant o més importants. Per tot el recolzament moral i l’empenta, gràcies a la meva mare, 

que cada dia ha aportat un granet de sorra a aquest treball fins a fer-ne una platja sencera. També, 

per què no, encara que no ens coneixem, a Jean-Pierre Klein i al seu grup d’investigació, per 

escriure aquests llibres d’Artteràpia en els que el meu treball s’ha basat.  

Tinc la sensació que ha estat un treball amb una col·laboració molt àmplia en tots els àmbits i de 

totes les maneres diferents, així que, a tothom, infinites gràcies. I el millor agraïment possible per a 

tú, altre cop, que fas que tota aquesta gent que ha treballat durant aquest mig any, 

aproximadament, senti que el seu esforç i la seva dedicació han servit d’alguna cosa.  

 

 

Lena Macau Sanz, l’autora. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

I diuen: hi ha colors a la foscor. Només tenia una cosa mínimament clara, i era que volia fer un treball que 

tingués algun punt en comú amb l’art, la imaginació o la creativitat. Després de força temps cercant temes 

i temes per a aquest treball de recerca, un dia em van suggerir: I per què no l’Artteràpia? És llavors quan 

jo vaig veure que aquell nom duia la paraula “art” i la paraula “teràpia” i m’hi vaig sentir atreta. Una de 

les veritats principals és que més enllà d’intuir el que podia ser l’Artteràpia em vaig decidir a buscar 

informació general. L’Artteràpia és moltes coses i té un munt de definicions, però amb poques paraules i 

deixant-me més de la meitat de conceptes, és una disciplina que, mitjançant la pràctica d’una activitat tan 

àmplia com és l’art, pretén provocar una millora interior en les persones que la duen a terme.  

En realitat, el perquè de voler fer alguna cosa relacionada amb l’art va una mica més enllà. Queda una 

mica lluny, però he estat en contacte directe amb l’art des de petita, he anat al Taller d’Art de Caldes de 

Montbui durant tota la meva infància i encara ara hi sóc. Allà hi he après forces coses i hi he trobat una 

diversió, una plenitud i una manera de trencar amb la rutina diària És una activitat d’on encara que no 

siguis brillant hi pots sortir molt satisfet, perquè com que no hi ha dues persones iguals, no hi ha dues 

obres noves iguals i si no hi ha competició, no cal la comparació. 

L’Artteràpia es pot dur a terme amb totes les franges d’edat, però he decidit triar els nens, ja que, degut a 

la seva poca experiència, reflexionen menys i són persones que tenen una capacitat instintiva més viva 

que els adults, cosa que  potser fa que extreguin les preocupacions de manera diferent, més ràpida o, per 

contra, que tinguin una capacitat de concentració encara dèbil i els costi més relaxar-se per a disposar-se a 

dur la pràctica. 

Jo no sé què es pensa quan se sent la paraula “art”, a la meva ment hi apareix un quadre. A la meva hi 

apareix això, però qui sap si algú quan la sent de cop es troba en un concert de música, passant les pàgines 

d’un llibre, modelant una escultura, amb els ulls fixos en una obra de teatre, omplint un full de lletres i 

paraules ell mateix o escoltant una veu. Això és l’art i a l’igual que l’Artteràpia abasta moltes branques 

diferents. I jo segueixo sense saber per què, però m’he decantant pels pinzells, els pots de pintura de 

colors, els bolígrafs, les tintes xineses, les aquarel·les, els collages, la pintura al oli, les ceres, els pastel i 

qualsevol tècnica plàstica que coneixem o que existeixi.  

L’eficàcia de l’Artteràpia en els nens és el tema d’aquest treball de recerca. Val a dir que juguem amb un 

factor important, i és que parlem d’art, de creació i d’imaginació. Per això se’m fa indispensable informar 

i avisar que aquesta teràpia té unes normes, unes pautes i s’han de posseir uns coneixements essencials 

per a poder-la dur a terme. Ara bé, en la imaginació no hi pot intervenir la còpia, el 100% ha d’estar 

format per l’originalitat: cada pacient és un món i cada obra resultant, un reflex de cada persona. Per això 
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hi haurà moments en què aquesta teràpia donarà peu al mateix artterapeuta a confiar en ell i a decidir, 

tenint en compte les pautes, el que vol fer, raó per la qual dono importància a aquest aspecte perquè 

podríem caure en la temptació de pensar que després de llegir aquest treball o de buscar informació 

sabríem exactament quin material utilitzar per tractar pacients amb una malaltia “x”, però tot i que hi ha 

unes tendències no té perquè ser exactament així. 

La meva intenció és partir d’una gran avinguda plena de conceptes per  poder anar creant una idea dins de 

cadascú de què és l’Artteràpia. Aquí parlarem de temes com la història de l’artteràpia, del terme: procés 

creatiu, de la part psicològica de l’artteràpia i de la relació que aquesta manté amb Sigmund Freud, de les 

normes i pautes que s’han de seguir, de la figura del artterapeuta, del vessant més psicològic de 

l’artteràpia i, en contraposició, del vesant artístic, dels col·lectius a qui pot anar destinada, de la posició 

d’aquesta teràpia en el nostre país, de les fites i objectius que té i de més conceptes que ens ajudin a 

obtenir una idea i uns coneixements sobre què és. 

Intentaré arribar al final d’aquesta avinguda de coneixements i girar cap al començament d’un carrer més 

estret, on puguem dedicar unes pàgines als nens i a com ells enfronten l’artteràpia, les dificultats, les 

diferències entre els nens i els adults, la interpretació de dibuixos... per a  especialitzar-nos en una franja 

d’edat dins d’aquesta àmplia teràpia. 

És llavors quan encara trobem un carreró més estret i amb menys llum. I és que he decidit relacionar 

aquesta teràpia, de la que ja coneixem les característiques i una mica el millor enfocament per als nens, a 

nois i noies que pateixen aquesta malaltia anomenada Autisme. En aquest carreró sense llum hi trobarem, 

també, una mica d’informació que ens ajudi a entendre què és l’autisme de manera genèrica, quins estudis 

s’han fet amb nens autistes i per què els funciona l’Artteràpia també a ells. 

Aquí tancaríem la part teòrica d’aquest treball de recerca i, dins d’aquest carreró de l’autisme, obrirem la 

porta d’una sala on s’estarà duent a terme la pràctica de l’Artteràpia. Aquesta porta és la que introdueix la 

segona meitat, el treball de camp. No havia esmentat, quan he fet l’explicació del per què d’aquest treball, 

que el relacionaríem amb l’autisme. I és que el motiu el trobem just en aquest punt. Vam poder aconseguir 

una part pràctica que fos un seguiment a un noiet, alumne del Taller d’Art de Caldes de Montbui, que 

pateix aquest autisme. És per això pel que he trobat necessari introduir una explicació de l’autisme i una 

relació amb l’Artteràpia a la part teòrica. 

Parlant del treball de camp, la directora d’aquest taller, una persona graduada en Belles Arts i amb 

nocions titulades dins l’Artteràpia, va oferir-me posar-se en contacte amb la psicòloga d’aquest noi per tal 

de preparar un seguit de sessions on dedicar una atenció total a aquest xicot per trobar una millora 

considerable en la seva malaltia mitjançant l’art. El meu paper, doncs, és redactar i analitzar les sessions 

que es duguin a terme amb ell per a saber si realment produeixen millores, si segueixen una metodologia 

relacionada amb la teoria i qualsevol altra conclusió que puguem obtenir. 

De tot aquest passeig per avingudes, carrers, carrerons i fins a entrar en aquesta sala d’Artteràpia, he 
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intentat extreure les màximes conclusions possibles, per tal de descobrir d’aquest estudi sobre una 

professió i una malaltia de les que se n’ha parlat ja forces vegades, algun concepte o curiositat nova, que 

pugui ser útil i innovadora. 

Com tots els treballs, es necessita una recerca d’informació. La meva pluja d’idees va ser originada 

mitjançant l’internet. Allà vaig anar a parar a pàgines web d’associacions de l’Artteràpia, a pàgines on hi 

explicaven la definició, a blocs d’aficionats, a algun que altre article fet per professionals parlant de la 

seva visió de l’Artteràpia i a pàgines web sobre l’autisme i la seva relació amb aquesta teràpia. Tot i així, 

una de les coses més importants que vaig trobar a internet van ser un parell de llibres: Arteterapia. Nuevos 

caminos para la mejora personal y social, escrit per un conjunt de psicòlegs, titulats en belles arts i altres 

professionals, i Arteteraàpia. Principios y ámbitos de aplicación. Ambdós subvencionats pel Fons Social 

de la Unió Europea i la Junta d’Andalusia. 

De l’internet vam passar a la cerca de llibres publicats, on vaig apreciar que l’Artteràpia en aquest, el 

nostre país, encara no té un paper massa important, ja que es conta amb menys de mitja dotzena de llibres 

en tota la xarxa de biblioteques de Catalunya. Cal citar algun dels llibres, un anomenat Arteterapia. La 

creación como proceso de transformación, escrit per Jean-Pierre Klein acompanyat d’un ampli conjunt de 

professionals i, l’altre, Arteterapia: Una introducción, també del mateix Jean-Pierre Klein.  

A part d’aquesta informació, he parlat diverses vegades amb la directora del Taller d’art i ella m’ha 

informat i donat informació. I, a més a més, he tingut el plaer de posar-me en contacte amb un parell 

d’artterapeutes a les quals he pogut entrevistar. 

I, finalment, he fet aquest treball de camp acompanyada d’una psicòloga, la directora del Taller d’art i 

gràcies a aquest noiet.  

De tot això ha sortit ART, TERÀPIA, ART. Una bona alternativa per als nens. Un treball que, espero, 

signifiqui més que un simple treball, una font d’informació per a algú en un futur.  

 

 

 

 “No es quizá inútil notar que una de las cosas más bellas de los pintores de nuestro siglo 

ha sido pintar la oscuridad que es asimismo color” 

Van Gogh. Carta a su hermano Théo. (1885) 
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2. HISTÒRIA DE L’ARTERÀPIA 

L’art ha estat utilitzat des del Paleolític superior, però amb connotacions únicament màgiques. Va ser més 

endavant quan l’art va començar a utilitzar-se amb finalitats terapèutiques, encara que no fos de manera 

voluntària. Disposem d’exemples a les pintures rupestres, on trobem imatges relacionades amb rituals de 

caça, de pluja o amb altres temàtiques. 

 A les societats tribals, també, la dansa, el joc teatral i la pintura juguen un paper essencial al procés de 

curació. Podem dir, doncs, que la finalitat terapèutica de l’art ha anat lligada a la història de la humanitat 

de manera instintiva. L’art ha materialitzat, concretament a la nostra cultura, la recerca espiritual de 

l’home buscant la captació d’aquells fenòmens que se’ns escapen, però que, en realitat, ens donen 

respostes als misteris que a vegades posseïm. En aquest punt podríem relacionar la teràpia artística amb el 

misteri que suposa per a les psicoteràpies no poder tenir una explicació per a tot. El caràcter transcendent 

i universal de l’art així com la versatilitat expressiva han contribuït històricament a considerar la pràctica i 

contemplació de l’art com a activitats que proporcionen benestar. Paradoxalment, la creació artística ha 

ocupat durant molts segles un lloc misteriós i vinculat amb la excepcionalitat o la bogeria, que l’ha dut a 

convertir-se progressivament en una acció allunyada d’allò que és més habitual, excepte a la infantesa. 

El segle XIV, un clergue italià Opicino de Canistris, va dur a terme vint-i-set grans dibuixos a partir del 

1335 fins a la seva mort, eren fets amb la seva ma dreta, que deia produïa aquestes imatges sense la seva 

ajuda, parlem de dibuixos plens de misteri i originalitat, molt poc usuals a la seva època. 

Segles més tard, a partir de principis del XIX, es van començar a contemplar les expressions dels bojos. A 

la “Casa de Salud” de Charenton, se li va demanar al Marquès de Sade
1
 que dugués a terme 

representacions públiques, les quals duraven quatre o cinc hores. Aquest feia que tan els infermers com 

els malalts, bojos, les representessin. És dit que “Tot París” assistia a aquestes representacions per a 

burlar-se de mala manera dels tics dels actors. Els espectacles tenien la finalitat de “despertar l’esperit 

dels infortunats que la cruel malaltia de la demència havia abolit” deia Sade, defensant-se contra aquells 

que volien prohibir les actuacions. En aquest moment, era més important la voluntat d’aconseguir treure 

la persona de la bogeria que no pas l’art, se’ls proposava el piano al mateix nivell que el billar, el brodat 

que el dominó.  

També va ser important la “Casa de Salut” del doctor Esprit Blanché, on acolliren diversos artistes com 

Flaubert, Maxime du Camp, Antoni Deschamps, Gérard de Nerval... Algun d’ells va dibuixar, fins i tot, a 

les parets. Diversos psiquiatres del segle XIX varen preconitzar l’art com exercici, però la majoria van 

condemnar els espectacles i les mostres artístiques. 

 

1. El Marquès de Sade influenciarà al moviment artístic surrealista de les primeres avantguardes del segle XX. 



Treball de Recerca 2012-2013 ART TERÀPIA ART. Una bona alternativa per als nens 

 

 
 8 

El treball va ser un altre instrument emprat des de l’inici del segle XIX. La feina és considerada una 

teràpia que permet recobrar la raó. Tot i que la teràpia més relacionada amb la readaptació a la feina és la 

teràpia social, també van fomentar el treball artesà, i allà és on es permetia experimentar amb l’art com a 

suport.  

Durant aquest segle XIX, personatges com M. Simon o C. Lombroso
2
 dediquen estudis a analitzar les 

produccions dels malalts. Lombroso, en un dels seus escrits tracta de fer entendre que “la predilecció 

exagerada cap els símbols i els detalls més exactes, la complicació de la escriptura, la exageració 

sistemàtica d’alguns colors, l’elecció de temes lascius i l’excessiva originalitat per sí mateixa cauen en la 

patologia de l’art” ell mateix va crear un museu universitari al que va incloure, entre altres, obres creades 

per bojos. No obstant això, cal saber que entre la bogeria i el geni hi ha el “fals boig”, qui intenta fer 

passar la seva bogeria per genialitat.  

Però qui va ser l’iniciador del desxiframent d’obres artístiques mitjançant un codi psiquiàtric va ser 

Charcot
3
, amb els seus deixebles. El seu raonament és el següent: “la gran neurosis histèrica és una 

afecció antiga, la petjada iconogràfica de la qual es pot rastrejar des del segle V a les obres d’art que 

representen els posseïts pels dimonis: Giotto, Paolo Uccello, A. Del Sarte, Rubens...” Es tracta d’un intent 

de controlar l’art mitjançant la ciència. Amb freqüència es feien encàrrecs a artistes per pintar retrats de 

bojos per poder tenir referències de les manifestacions físiques de les malalties, aquestes, més tard, es van 

complementar amb fotografies i van ocasionar la “Iconografia fotogràfica de la Salpêtrière” (1875)
4
. 

Posteriorment, es va dur a terme una nova iconografia fotogràfica, ambdues inscrites en l’ambició de 

Charcot per construir una triple aliança entre la Història, l’Art i la Medicina.  

A partir dels anys quaranta del segle XX tenen lloc una sèrie de circumstàncies que, des de diferents 

àmbits, aniran donant forma a aquesta nova disciplina: l’Artteràpia, que neix amb la vocació de fer 

possible el desenvolupament de processos terapèutics significatius a través de l’art.  

Als voltants del 1896, Sigmund Freud (1856-1939), un metge neuròleg austríac, va fundar el psicoanàlisis 

i amb ell, l’estudi de l’inconscient. Juntament amb Freud, Carl Gustav Jung (1875-1961) també juga un 

paper molt important en la història de l’Artteràpia, qui va ser un metge psiquiatra, psicòleg i assagista suís 

i va col·laborar en l’estudi del psicoanàlisis i de la psique amb Freud. El psicoanalista austríac va veure  

2.
 Ezechia Marco Lombroso conegut com a Cesare Lombroso va ser un metge i criminòleg italià, representant del positivisme 

criminològic, anomenat en aquells temps la nova escola. 
3. Jean-Martin Charcot (1825-1893) va ser professor d’anatomia patològica i va fundar la neurologia moderna juntament amb G. 

Duchenne. Va ser el fundador de Hôpital de la Salpêtrière d’on S. Freud en va ser alumne.   

4. És un llibre on es narren i es qüestionen les pràctiques al voltant de la histèria que es van dur a terme a la Salpêtrière a l’època 

de Charcot a través de procediments clínics i experimentals mitjançant la hipnosi i la presentació de malaltes en estat de crisi. 

Nosaltres rebem aquesta informació en forma d’imatges fotogràfiques. Val a dir que Freud va estar present en aquestes sessions i 

que serà una influència del que després es convertirà en la seva teoria del psicoanàlisi.  
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com la creativitat donava pistes del funcionament normal del inconscient. Per això, ell i d’altres van 

prendre com a objectiu d’investigació psicoanalítica una obra literària o plàstica i la van posar en relació 

amb la biografia del autor per intentar extreure la problemàtica profunda que es revela en elles. Un bon 

exemple dut a terme per Freud és Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (S. Freud: obres completes. 

Biblioteca Nueva. Madrid. 2005) on s’intenta explicar l’art i les investigacions de Leonardo com a 

sublimació de la seva homosexualitat  i del seu naixement il·legítim.   

Un dels pioners en l’estudi de mètodes terapèutics creatius va ser Hans Prinzhorn (1886-1933), un 

historiador de l’art i psiquiatra alemany i, amb ell va néixer l’interès d’alguns psiquiatres en entorns 

clínics per a les produccions artístiques dels interns, més enllà del valor del seu diagnòstic. Val a dir que 

els psicoanalistes creuen que l’inconscient i el conscient tenen una possible connexió, encara que 

aparentment no puguem percebre-la, sí que és possible explicar-la. Això és el que Hans Prinzhorn 

desmenteix. Ell basa la seva idea en la legitimitat estètica, dóna importància als valors formals artístics de 

les obres i deixa en un lloc secundari la utilització de les obres per a la valoració de diagnòstic.  

Prinzhorn sosté la no capacitat d’explicar l’irracional, l’essència; de fet, és aquesta essència el que queda 

reflectida plenament en l’obra, com un mirall, però que no es pot explicar. Defineix l’inconscient com una 

porta que s’obre de sobte, com si l’empenyés un cop de vent, i es parla de la creació espontània en estat 

pur. També es remarca que el punt en comú entre un artista modern i un esquizofrènic és la creació d’un 

extracte de l’essència, però l’esquizofrènic alliberat, per la malaltia, dels prejudicis i del raonament lògic, 

assolirà de cop allò que el pintor haurà de dedicar tota una vida per assolir.  

Per això, Prinzhorn denuncia que al psicoanàlisis hi hagi un “desconeixement de la irracionalitat que 

fonamenta la realitat vital en les seves explicacions de tipus causal i una lògica del instint”, perquè és 

precisament l’essència el motiu de les creacions dels malalts i no hi ha manera d’explicar aquesta 

essència, cosa que els psicoanalistes creuen possible. Aquest psiquiatra i historiador de l’art va publicar 

Expresiones de la locura on va reunir obres d’interns de psiquiàtrics de diferents parts d’Europa. 

Segles abans, durant el segle XVIII, s’havia dut a terme el Romanticisme, un moviment cultural i polític 

originat a Alemanya i al Regne Unit com a reacció contra el racionalisme, donant prioritat als sentiments. 

Aquest moviment condueix l’art primer cap a territoris innats, perduts o llunyans, al predomini de 

l’emoció i la subjectivitat i, progressivament, a mons no reals. Va ser, però, quan, amb els expressionistes, 

dadaistes i, més tard, els surrealistes es va donar valor a l’art dels malalts mentals, al d’altres cultures 

primitives i a l’art infantil per igual. Les seves exposicions estan compostes per obres seves 

acompanyades de màscares i escultures tribals, dibuixos de nens i escultures i pintures de psicòtics.  

André Breton, pare del surrealisme, va escriure als seus Manifests del Surrealisme formes i aplicacions 

del psicoanàlisis i les bases del automatisme psíquic pur de Freud i Jung. El que fa el surrealisme no és 

intentar aproximar-se a la bogeria per a confondre’s amb ella, al contrari, el que fa és un esforç per  
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arribar a una major perspicàcia, penetració i major capacitat de raonament, contra la raó que se’ls volia 

imposar.  

Lucien Bonnafé, un psiquiatra francès, va parlar del “desalienisme” quan tractava la influència del 

surrealisme en psiquiatria. Desalienar vol dir protestar contra els aspectes repressius de la psiquiatria, 

però també reconèixer la paraula del boig com a paraula humana, plena de sentit. En aquesta època en que 

els artistes de Vanguardia volien infringir el llenguatge existent buscant la creació espontània i el paper 

del inconscient, va ser l’època en que es van valorar les obres dels malalts, i això era perquè començaven 

a veure-hi una proximitat, ara les obres no semblaven tan diferents. 

L’anomenat “Art Brut” apareix posteriorment al surrealisme, com a resultat de la comparació d’obres 

fetes pels alienats amb obres de l’art modern. Jean Dubuffet, un pintor i escultor francès del segle XX, va 

col·leccionar obres de psicòtics, de nens i de persones marginals i va realitzar una sèrie de publicacions 

que bateja amb aquest nom d’art brut. Aquest tipus d’art mostra una necessitat interior irreprimible junt a 

una desconnexió dels cànons culturals degut a un internament de llarga duració de l’artista o a la 

marginalitat social, cosa que porta a utilitzar materials vulgars. Estem parlant d’un art originat per 

malalts, però això no és l’Artteràpia pròpiament dita. L’art brut només s’interessa pel producte i no per la 

repercussió dels beneficis de l’obra sobre l’autor. Els aficionats lamenten que un artista boig abandoni la 

seva originalitat per estar més a prop dels cànons, ja que això el farà perdre la originalitat, encara que això 

correspongui amb una evolució psicològica favorable. L’art brut ha estat important a la història de 

l’Artteràpia ja que s’ha donat valor a l’art de persones malaltes, tot i no haver estat ben bé una teràpia. 

Els Estats Units i Anglaterra van ser els pioners en els estudis de l’Artteràpia. És important el fet que 

milions i milions de persones es van veure afectades per les dues guerres mundials i van necessitar trobar 

noves formes de tractament pel patiment psíquic que patien. Aquí, doncs, la expressió artística va guanyar 

importància per ser una tècnica introspectiva i personal que podia ser duta a terme de manera individual. 

Margaret Naumburg (1890-1983) va ser una de les pioneres de l’Artteràpia, la primera que va utilitzar el 

procés artístic de manera sistemàtica dins del seu treball com a psicoanalista. A més, va ser una psicòloga 

introductora de l’Artteràpia en l’acompanyament a nens i adolescents durant la Segona Guerra Mundial.  

 

 

 

 

 

El procés del Artteràpia està basat en el reconeixement que els pensaments i 

sentiments més profunds de l’home, procedents de l’inconscient, aconsegueixen la 

seva expressió en imatges millor que en paraules” “Les tècniques de l’Artteràpia 

estan basades en el coneixement de que cada individu, amb o sense entrenament 

en l’art, té la capacitat latent de projectar els seus propis conflictes de manera 

visual. Quan els pacients representen tals experiències profundes, succeeix, 

freqüentment, que poden millorar l’articulació verbal. (Naumburg 1958) 
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Juntament amb Naumburg, trobem la seva germana, Florence Cane, qui va desenvolupar mètodes per 

alliberar l’expressió artística mitjançant la psicoteràpia i la pedagogia i va dedicar tota la seva vida a 

l’ensenyança de l’art. Parlem, també, d’Edith Kramer
5
 (1916), una altra de les grans figures de 

l’Artteràpia, és considerada la primera artterapeuta nord-americana. Va començar a treballar com a art-

terapeuta amb nens als Estats Units. Aquesta assenyala: “L’art és un medi per ampliar l’abast de les 

experiències humanes mitjançant la creació d’equivalents d’aquestes experiències” (Kramer 1982). 

Kramer va promoure una orientació que, si bé la de Naumburg tenia la seva base a les teories 

psicoanalítiques, Kramer la tenia en la capacitat terapèutica de la pròpia pràctica artística. Tot i així, les 

dues artterapeutes es manifestaven com a seguidores de Sigmund Freud. 

Més endavant, es van començar a desenvolupar les psicoteràpies i les investigacions en l’àmbit pedagògic 

on Viktor Lowenfeld
6
 (1903-1960)  o John Dewey

7
 (1859-1952), per exemple, es van referir al important 

paper que té el desenvolupament de la expressió i la imaginació al conjunt del desenvolupament infantil. 

Paral·lelament, s’inicia durant el segle XX un moviment mèdic que reivindica els drets del malalt mental i 

tracta el problema des de la possibilitat de la pràctica artística com a teràpia. Llavors, el 1942, el primer 

en parlar d’Artteràpia al Regne Unit és un artista britànic anomenat Adrian Hill
8
 (1895-1977), després 

d’una llarga convalescència en un sanatori per tuberculosi,  parla del terme “Artteràpia” per a referir-se a 

un procés que observa primer en sí mateix i, posteriorment, en el seus companys d’hospital, pel qual 

l’activitat artística procura al malalt un notable increment de benestar emocional. A més, Hill practica 

aquest mètode a malalts de tuberculosis. Hill diu: “Quan està satisfet l’esperit creador afavoreix la curació 

al cor del malalt. Quan està contrariat l’esperit creador pot arribar a ser un enemic diabòlic i subtil de la 

pau del esperit. Aquell qui governa el seu esperit podrà curar la seva tuberculosis”. 

És, doncs, el 1946 quan es publica una obra anomenada Art and Regeneration, de Marie Petrie, on 

apareixen per primera vegada referències de formació específica en l’Artteràpia.  

El 1950 s’inicien els primers programes d’estudi als Estats Units i, aquell mateix any a Paris, amb motiu 

del Primer Congrés Mundial de Psiquiatría, té lloc la primera exposició internacional d’art psicopatològic. 

5.  Edith Kramer és una pintora que va tenir com a mestre F. Dicker, un artista associat a la Bauhaus i Kramer va ser influenciada 

per això. A més se la coneix com a seguidora de la teoria psicoanalítica i com a mare de l’Artteràpia. Ella ha passat gran part de 

la seva vida treballant amb nens i adolescents que no eren capaços d’expressar els seus sentiments a través del poder de la 

paraula. Edith Kramer < http://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Kramer> [29.03.2013] 

6. Viktor Lowenfeld va ser un mestre d’educació artística a la Universitat Estatal de Pensilvania i va ajudar a definir i 

desenvolupar el camp de la educació artística als Estats Units. < http://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Lowenfeld> [29.03.2013] 

7. John Dewey va ser un filòsof, pedagog i psicòleg dels Estats Units i un dels fundadors de la filosofia del pragmatisme. < 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey> [29.03.2013] 

8. Adrian Hill va ser un artista britànic , artterapeuta, educador i locutor que va escriure forces llibres sobre la pintura i el dibuix i 

va presentar un programa per a nens de la BBC anomenat Sketch Club. < http://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Hill> [29.03.2013] 
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Des de llavors, el 1959 neix la SIPE (Société Internationales de Psychopathologie de l’Expression); el 

1961 apareix el primer número de la revista American Journal of Art Therapy i el 1964 apareixen la 

BAAT (British Association of art Therapists) i el 1969 la AATA (American Art Therapie Association) als 

Estats Units. 

El 1982 es va reconèixer la professió de l’art terapeuta per la Nacional Health Service de Gran Bretanya i 

el 1984 va ser el començament de la formació en Artteràpia a París. Posteriorment, el 1989, Diane Waller 

és nombrada primera consellera oficial en Artteràpia al Ministeri de la Salud d’Anglaterra, tot i que no 

serà fins el 1999 que l’Artteràpia apareixerà com a estatus professional. 

És el 1991 quan es funda el consorci d’universitats ECARTE (the European Consortium for Arts 

Therapies Education), que reuneix a les universitats de Hertfordshire, Münster, Nijmegen i Paris, el 

propòsit del qual és regular els cursos de formació en les diferents teràpies artístiques a nivell europeu. 

Actualment està compost per trenta-dos membres de catorze països europeus, entre les quals es troben la 

Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Barcelona dins l’àmbit específic del Artteràpia. 

Tot i així, no és fins l’any 2000 que a Espanya es comencen a realitzar aquests estudis universitaris.  
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3. QUÈ ÉS? 

Meitat art i meitat psicologia, aquests són els pilars d’aquesta disciplina anomenada Artteràpia que, 

utilitzant les propietats dels medis i materials artístics i afavorint la comunicació a través dels processos 

de creació d’imatges, pretén exterioritzar els problemes i conflictes interns, així com fomentar la reflexió 

sobre les capacitats de les persones, les seves circumstàncies personals i els seus interessos. Aquesta 

teràpia treballa on i quan amb les paraules no es pot expressar tot el que s’hauria. La persona pateix uns 

trastorns i parla amb un terapeuta que fa d’aquests trastorns i produccions espontànies una traducció 

oficial. A partir d’aquí, hi ha dues opcions: la primera és la psicoteràpia tradicional, la qual aplica una 

expressió del pacient en primera persona, és a dir, sempre parlant d’ell mateix i examina els símptomes i 

altres produccions complexes de manera directe. L’altra és l’artteràpia, on es juga amb una “distància”, 

traduint els problemes personals a tercera persona, de manera que es crea una distància mitjançant el 

mètode artístic
9
. 

Es tracta d’una disciplina la qual es recolza tant en el coneixement i la pràctica de l’art com en l’estudi del 

desenvolupament humà i de les teories psicològiques. Sota aquesta doble perspectiva pràctica-teòrica i 

tenint com a punt de partida l’individu, l’objectiu d’aquesta tècnica és acompanyar i recolzar la persona 

en aquest procés, utilitzant l’expressió artística com un canal alternatiu d’expressió més enllà de la 

paraula.  

Va dirigida a aquells qui experimenten una malaltia, trauma o desafiament a la vida, però és, també, 

aplicable a un ventall de destinataris molt ampli, no cal una discapacitat per a sotmetre’s a aquest 

tractament. Val a dir que, en l’Artteràpia, el procés de creació de l’obra és tan o més important que el 

resultat, aquesta pràctica no valora el producte sinó les sensacions que neixen mentre es crea i s’innova. 

Parlem d’una pràctica on l’inconscient i la capacitat instintiva hi tenen força pes ja que es busca un reflex 

espontani i personal de l’interior. Tot i que hi ha alguna confusió, l’expressió del inconscient no és una 

traducció de la vida interior sinó una representació simbòlica. És important saber que per a la pràctica de 

l’Artteràpia no és requisit tenir aptituds artístiques, és més, si no se’n tenen encara pot ser més positiu, ja 

que es pot donar una major llibertat a l’instint de cadascú. La figura de l’artterapeuta esdevé molt 

important per guiar i acompanyar aquesta representació íntima i personal sempre mantenint una distància 

i sabent escoltar sense interpretar les obres de les persones, només ajudant a que ho facin elles per sí 

mateixes. Aquesta teràpia de l’art, pot dur-se a terme com a una modalitat única de tractament o en 

conjunt amb altres intervencions terapèutiques.  

Fins ara hem parlat de l’Artteràpia sense especificar els límits d’aquesta disciplina. Doncs bé, això és 

perquè encara hi ha certes confusions respecte a la delimitació terminològica bàsica: hi ha qui defineix  

9. Vegeu annex pàgina 102-103 i llegiu l’article que dóna informació sobre què és l’artteràpia. Pot fer-nos recordar l’artista Frida 

Kahlo, qui pintava per expressar el seus sentiments i reivindicar les seves idees. 
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l’Artteràpia com al conjunt de pràctiques terapèutiques per a qualsevol de les modalitats expresivo-

creatives. Això comprèn totes les branques que formen la teràpia de l’art: les arts plàstiques i visuals, la 

dansa, la música, el teatre, la veu i l’escriptura. D’altres, en menys quantitat, entenen per Artteràpia tot 

aquell tractament que utilitza un tercer element a part del client i el terapeuta (vidreteràpia, cromoteràpia, 

aromateràpia, risoteràpia...) A més, hi ha un tercer grup que aplica uns límits més específics. Els qui 

només hi inclouen el tipus d’intervenció mediada per les arts visuals
10

. Aquest treball, sense menyspreus a 

unes visions o a unes altres, centra l’Artteràpia a la pràctica d’arts visuals més detalladament.  

En aquesta artteràpia més plàstica és possible la utilització de qualsevol tipus de pintura, el dibuix, el 

“collage”...alguns artterapeutes utilitzen el color com a teràpia o l’escultura i l’argila, que es poden 

colpejar, estirar, amassar...fet que crea sensacions que poden ser molt rellevants en el pacient. També la 

fotografia o, fins i tot, la videoteràpia són  tècniques per a dur a terme. El ventall és, realment, molt ampli. 

3.1 Dibuixar o parlar? 

La producció artística ocupa un lloc d’eina intermediària en el procés terapèutic, perquè a posteriori es 

procedeixi a la elaboració verbal. Això vol dir que la proposta de dibuixar (o realitzar una producció 

plàstica) té un sentit, que és descobrir allò que no és dit en paraules amb facilitat, i això no exclou a la 

paraula d’aquest procediment. De tal manera, s’opera sobre l’ampliació de l’expressió i sobre 

l’autodescobriment de continguts habitualment ocults. Es facilita aquest accés perquè el dibuix i les 

imatges són llenguatges del inconscient, de manera que el material que hagi d’aflorar així ho farà amb 

l’ajuda de consignes que planteja l’Artteràpia.  

Una de les grans diferències entre el llenguatge verbal i les arts plàstiques és que les paraules tenen una 

significació predeterminada i les imatges plàstiques no. No obstant això, a qui no li ha passat 

l’experiència de no trobar les paraules adequades per expressar un sentiment, una emoció o un 

pensament? Encara que a simple vista manquin de significat, les imatges tenen un sentit per a qui les 

dibuixa, ho sàpiga o no en el moment de produir-les. Es sobre això amb el que l’Artteràpia treballa.  

Una altra diferència entre el llenguatge verbal i l’art plàstic és que la imatge està més potenciada pel 

component emotiu que la paraula. 

La teràpia artística allibera els conflictes del inconscient a través de les imatges, evitant les dificultats que 

moltes vegades crea la comunicació amb paraules. Permet al pacient una major participació en el 

tractament, enfortint la seguretat en sí mateix, disminuint la dependència amb el terapeuta, motivant-lo a 

comprometre’s en una participació activa per a la comprensió dels seus continguts reprimits.  

Els models clàssics de teràpia han utilitzat la paraula com el canal privilegiat de comunicació entre el  

10.
 Confusions investigades per Pilar Mª Domínguez-Toscano. Extret de Artteteràpia. Principios y ámbitos de aplicación.  
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pacient i el terapeuta. Els terapeutes artístics inclouen les imatges, conscients que en un dibuix o 

producció plàstica allò que ha d’expressar-se pot assolir-se de forma més directa. 
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4. ART, TERÀPIA I BOGERIA 

Per què sovint s’ha vinculat l’art amb la bogeria? Quantes vegades hem sentit dir que tots els grans genis 

tenen algun punt de bogeria? És, potser, l’art un instrument per combatre certes malalties? Abunden les 

llistes en les que es presenten nombrosos personatges reconeguts en el camp de l’art com a víctimes 

d’alguna forma d’alteració. Així doncs, es parla de les malalties, conductes inadaptades o desequilibris de 

Miguel Àngel, Goya, Van Gogh, Frida Kahlo…Tot i que no vol dir que la creativitat artística estigui 

lligada a un desequilibri anímic o mental, sempre han estat molts els artistes que han fet servir d’alguna 

manera de la seva producció artística com a teràpia, ja sigui de manera conscient o inconscient, per a 

conèixer-se millor a sí mateixos. 

 Val a dir que quan es parla de bogeria en aquest àmbit sempre és fent referència a uns trets de 

personalitat, conductes i característiques que sobrepassen la dimensió estrictament patològica, no emprant 

el terme bogeria per parlar únicament en un sentit mèdic. Doncs, “és evident que la bogeria afavoreix en 

alguns casos l’eclosió de l’activitat creadora”
11 

com també l’alcohol alguna vegada ha facilitat la 

inspiració a alguns artistes. Però això no implica que tots els genis n’hagin estat víctimes.  

La línia entre bogeria i art, a vegades, és poc clara. Tant una com l’altra inciten a la reflexió, la bogeria 

potser, més que l’art, perquè art n’hi ha de diferents tipus que expressen sensacions diferents. Un altre 

punt en que la línia de separació entre els dos termes es confon és si entenem l’art com una manifestació 

del inconscient quan és espontaneïtat pura. Aquestes formes de considerar l’art al·ludeixen sempre a 

alguna cosa que no és possible captar a través de la raó. Podem veure que ni la vida normal exclou del tot 

la patologia ni lo patològic és una condició constant, quan més ens allunyem d’aquests dos extrems de la 

línia apreciem que no hi ha una separació del tot aparent. A més, la creativitat també hi està relacionada. 

És aquell pensament original, imaginació constructiva, generació de noves idees i de noves associacions 

entre idees i conceptes ja coneguts que normalment produeix solucions originals. A vegades, 

trobem que també escapa de la racionalitat, i tractant el terme bogeria d’aquesta manera general, 

la creativitat també hi influeix i també ajuda a la relació geni-bogeria. 

És per això, doncs, que sempre hi ha hagut aquest mite de l’artista i la bogeria  tot i que hi 

apareixen multitud de factors que impedeixen extreure una resposta definitiva i exacte. Es fa 

referència a aspectes subjectius que no permeten un estudi generalitzat. Aquest mite necessita 

tenir en compte aspectes que van més enllà de l’artista individual i comprenen terreny social, 

cultural, ideològic, a més de la importància de l’ambient i del punt de vista des del que 

s’observa. Una cosa és contemplar la bogeria, en sentit ampli, com un element clau o important  

11 M.RÉJA:  L’art chez les fous. Le dessin, la prose, la poésie. Mercure de France. París. 1907. (Prés. F. Hulak). Z’éditions. Niza. 

1994 
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en la producció de l’artista i una altra situar la malaltia mental com a eix clau en la creació, cosa 

que no ha estat certament comprovada. No obstant això, de mirar l’art i la bogeria entrellaçades 

per una banda, s’ha passat a donar totalment la volta i trobar com l’art, per contra, pot curar els 

“bojos”.  

Per què l’art? “L’art és necessari quan la paraula no és suficient en l’esclariment de les preguntes 

fonamentals. Si la paraula abastés tot l’espectre del dir, l’art no compliria cap funció”
12 

Aquesta 

és un dels principals beneficis de l’art, no necessita el domini de la paraula i permet treballar a 

través dels impulsos i instints. Com que l’art s’escapa del racionalisme pur i pretén plasmar 

l’inconscient, es pot entendre com a un medi de comunicació i reflexió per a les persones que, 

sense necessitat d’arribar a tenir una patologia, han passat moments difícils o situacions que no 

expressen mitjançant la paraula, però el fet de no haver d’explicar el que senten, sinó desfogar-se 

dibuixant o creant, els fa sentir-se més segurs, relaxats i capacitats per afrontar-ho i, potser, fins i 

tot explicar-ho en un futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12Alejandro Gómez-Franco, dins de Artteteràpia. La creación como proceso de transformación, 2008 



Treball de Recerca 2012-2013 ART TERÀPIA ART. Una bona alternativa per als nens 

 

 
 18 

5. LA PSICOLOGIA DE L’ART 

Estem fent referència a les bases teòriques d’aquesta teràpia psicològico-artística on s’utilitza l’art per a 

dur a terme la pràctica, però els conceptes són provinents de la psicologia.  

La psicologia ha anat evolucionant al llarg de la història i creant diferents corrents. Alhora, la història del 

artteràpia, sempre basada en la psicologia, també, degut a la variabilitat d’opinions i maneres d’enfocar la 

teràpia, empren una fragmentació en tendències i mètodes que adopten o s’allunyen de diferents 

tendències de la psicologia.  

És Wilhelm M-Wundt (1832-1920) qui institucionalitzarà la psicologia des de Alemanya, ja que aquesta 

neix de la filosofia. A partir de llavors, sorgeixen corrents com el Psicoanàlisis, el Connexionisme, la 

psicologia de la Gestalt, el Conductisme, la psicologia Diferencial, el Funcionalisme, la psicologia 

Humanista i el Cognitivisme. De tots aquests, l’artteràpia n’ha emprat uns més que d’altres, el 

Psicoanàlisis, la psicologia de la Gestalt i la teoria de la Gestalt pertanyent al la psicologia Humanista, tot 

i que durant la història de l’Artteràpia també va ser important Dewey
13

, pertanyent al Funcionalisme. 

 

5.1 EL PSICOANÀLISIS 

Aquest corrent neix el 1896 de la mà de Sigmund Freud (1856-1939),  i està considerada com a una teoria 

global de la personalitat que recopila i organitza coneixements. Val a dir, que una de les bases d’aquesta 

teoria és el sexe, molt important i constantment recurrent en Freud. Posteriorment, Carl Gustav Jung 

(1875-1961) va esdevenir un altre dels pilars importants en el psicoanàlisi, qui va col·laborar inicialment 

amb Freud i, després es van distanciar per diferències d’idees. Aquest darrer també va fer importants 

estudis sobre els somnis i, sobretot, els anomenats arquetips.  

5.1.1 Sigmund Freud 

Freud va ser influenciat per Goethe amb la lluita de les emocions conflictives, per Herbart amb el llindar 

de la consciència i la repressió, per Schopenhauer amb l’estat de necessitat versus l’estat de satisfacció, 

per Nietzsche amb les tendències irracionals versus les racionals, per Fechner amb la psicofísica, per 

Darwin i la teoria evolucionista i per Brentano i la psicologia del acte.  

Els estudis que S.F. durà a terme en un primer moment passaran a anomenar-se El cas de l’Anna O. 

Juntament amb Charcot van tractar una noia que patia histèria (paràlisi, contraccions  musculars...) 

mitjançant el mètode de la hipnosi. Les conclusions van ser que mentre estava sotmesa al mètode 

hipnòtic, no tenia els símptomes de la histèria, però quan l’alliberaven d’aquest sotmetiment, els  

13.Vegeu Història de l’artteràpia. Pàg. 11  



Treball de Recerca 2012-2013 ART TERÀPIA ART. Una bona alternativa per als nens 

 

 
 19 

símptomes tornaven i, per tant, aquest mètode va esdevenir només una solució intermitent. El següent 

mètode que van aplicar va ser l’anomenat Mètode de l’Associació Lliure, molt important en la teoria 

psicoanalista i pel qual s’exterioritzen els problemes, que era el que S.F. buscava. Aquest mètode 

consisteix a explicar tot el que ve al cap: totes les ocurrències, idees, imatges, emocions, pensament, 

records, sentiments... tal qual com se li presenten, sense cap tipus de selecció ni restricció o filtre encara 

que el material sembli incoherent, impur, impertinent o desproveïts d’interès fins arribar al moment del 

problema, en aquest moment es trenca la segona barrera que es troba entre el conscient i el preconscient, 

amb la qual quedarà en evidència l’acció de la primera barrera defensiva, és a dir, la primera censura 

ubicada entre el preconscient i el inconscient  i, se suposa, que un cop la persona té coneixement del 

trauma que pateix, alhora apareix la solució per a la cura d’aquest trauma. Quan les idees s’expressen i es 

fan conscients, els símptomes haurien de desaparèixer. Aquesta expressió dels símptomes s’anomena 

“catarsi”. Tot i així, el fet de recordar tot el que ha succeït en la vida d’algú fins arribar al moment del 

problema és complicat.  

5.1.1.1 Sigmund Freud i els somnis
14 

S.F. va parar molta atenció a l’anàlisi dels somnis. Abans que ell dugués a terme els seus estudis, es creia 

que els somnis eren pertorbacions fisiològiques irregulars del cervell. Després de Freud, es va veure que 

aquests tenien un contingut, que eren manifestacions d’uns fets traumàtics reprimits dels pensaments.  

Per què els somnis es produeixen quan les persones dormim i no pas quan estem desperts? Doncs perquè 

les defenses estan al mínim i aquesta resistència es relaxa i deixa passar més fàcilment tots els continguts 

de l’inconscient i el preconscient cap a la consciència. El que passa és que no sempre els fets traumàtics 

sorgeixen en el seu estat original, sinó que surten “disfressats”, amb una simbologia. Això és perquè si els 

traumes apareguessin a la nostra consciència tal com són ens produirien ansietat i insomni. Per això, 

sentim a parlar de dos tipus de continguts: el manifest, és a dir, el que el somni sembla representar; i el 

latent, el que realment significa. 

5.1.1.2 Sigmund Freud i l’estudi dels nens 

Quant al nens, S.F. va analitzar el desenvolupament psicosexual: 

·Entre els 12 i els 18 mesos - Etapa Oral. El nen/a tendeix a ficar-se tot de coses a la boca. 

·Entre els 12 mesos i els 3 anys - Etapa Anal. En la primera part d’aquesta etapa el nen és generós, 

desordenat, i tot li és indiferent; té una tendència a la exteriorització. Per contra, en la segona part de 

l’etapa el nen es converteix en avariciós, ordenat i perfeccionista; copsem una tendència a la 

interiorització.  

14.Podeu trobar el llibre La interpretació dels somnis de S. Freud traduït i en un PDF a <http://espanol.free-ebooks.net/ebook/La-

interpretaci-n-de-los-sue-os/pdf/view> [28.1.2013] 
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·Entre els 3 anys i els 6 anys - Etapa Fàl·lica. És l’etapa on s’assimilen els valors morals, el superjò i el 

complex d’Electra i d’Èdip.  

 

El complex és una etapa dels nens d’agitació d’emocions, impulsos i idees. Aquest complex té un cert 

desenvolupament que comença amb l’amor del nen cap al progenitor oposat i la confrontació del nen al 

progenitor del mateix sexe. La segona etapa és la de la renúncia, és a dir, el nen renuncia al 

confrontament que ha dut a terme amb el progenitor del mateix sexe. A la tercera etapa, la identificació, 

és quan el nen reprimeix de tot el que ha passat durant aquest complex en l’inconscient i fa tot el contrari 

al que feia abans, ara s’identifica amb el progenitor d’igual sexe i té sentiments d’emocions i amor cap a 

ell. Aquest desenvolupament sorgeix tal com s’ha explicat si es duu a terme d’una manera correcta, sinó 

s’ha elaborat bé hi ha les anomenades fixacions que es sonen quan el subjecte persisteix en una etapa 

anterior a la que li toca o les regressions, que és un retorn a les fases ja superades. 

 

El complex d’Èdip és el que succeirà als nens de sexe masculí, i el d’Electra, al de les nenes. 

 

També hi ha l’anomenat psiquisme humà, que recolza el fet que les relacions de les persones es 

construiran en funció de com la persona ha establert les relacions amb els seus progenitors. 

 

·Entre els 6 anys i la pubertat - Etapa de Latència. És una etapa de transició.  

·Des de la pubertat – Etapa Genital. En aquest moment no hi ha res reprimit pel que fa el sexe. 

5.1.1.3 Teoria de la personalitat de Sigmund Freud 

La teoria psicoanalista neix com un mètode terapèutic per curar certes malalties de tipus nerviós. S.F. 

opinava que no s’havia de reduir el psiquisme humà a les primitives funcions fisiològiques. A partir 

d’aquí, Freud crea una teoria sobre l’estructura psíquica de l’ésser humà, establint tres nivells de 

conscienciació: l’inconscient, el preconscient i la 

consciència. Posteriorment va substituir els tres nivells per 

altres que en la seva concepció no eren pluralment 

identificables amb els primers: l’allò, el jo, i el superjò.  

Primera teoria 

En aquest moment es vol explicar com es relacionen i com 

funcionen els continguts del conscient i l’inconscient.  

El conscient és la part de la psique més pròxima al món 

exterior i s’hi pot accedir en qualsevol moment perquè és la 

que tenim més a l’abast. En el conscient hi ha les funcions 
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perceptives que experimentem en tot moment (llenguatge, raonament, pensament...). És, però, la part més 

petita de tot el psiquisme, i l’única que es veu.  

 

Llavors, hi ha el preconscient, una part inconscient a la que s’hi pot arribar fàcilment. Vulgarment 

l’anomenem memòria. El preconscient és la representació d’esdeveniments lligats al llenguatge i a la 

consciència i està en repressió constant, perquè sinó estaríem tota l’estona recordant. 

 

Aquestes dues parts esmentades (conscient i preconscient) regulen la nostra conducta perquè tingui una 

major eficàcia i no actuem només a partir de les passions. 

 

Per últim, l’inconscient, és la darrera part i la més primitiva. Està dividit en sentiments i plaer i desplaer. 

A l’inconscient és on hi ha reprimides totes les memòries més antigues que només són possibles de 

recuperar superant una gran resistència molt difícil. En aquest inconscient hi guardem tot allò que ens pot 

provocar ansietat perquè no ens ho provoqui.  

 

És important en Freud conèixer el significat de la paraula pulsió, el plaer que produirà un desig. 

Normalment les experiències que donen més plaer són vergonyoses, no estan ben vistes i no es poden fer 

socialment. El que fem és reprimir aquesta pulsió a causa del que la gent diu o d’altres exigències perquè 

el que busquem és ser socialment ben vistos. Trobem, també, l’anomenat lívid, que és el substrat de les 

transformacions de la pulsió, una energia que és considerada com una magnitud quantitativa de les 

pulsions que tenen relació amb tot allò que pot designar-se amb la paraula amor. 

 

Segona teoria 

Pretén explicar la dinàmica de les relacions entre els tres conceptes que reflecteixen relacions 

intrapsíquiques viscudes normalment a la infància.  

L’allò són els instints primaris, totalment inconscients. L’allò el regeix el principi del plaer, dels no perills 

i dels principis morals. És la part innata de la personalitat i té el propòsit de reduir la tensió de les pulsions 

(gana, sexe, agressió...). Actua segons el plaer i no té en compte la demanda de la realitat o conseqüència.  

La segona part és el jo, és qui coordina les necessitat de l’allò i del món físic. Tot el que es té, ha de 

satisfer les necessitats reals. El jo és el mediador i busca el major plaer possible, igual que també 

s’encarrega de la defensa. Ha de complir de manera realista els desitjos de l’allò amb el món exterior, 

tenint en compte les exigències del superjò. El jo no és cent per cent conscient, però és una adaptació al 

món.  

Per últim, hi ha el superjò, que és el braç moral de la personalitat per dir-ho d’alguna manera, el judici 

moral. És aquesta la part que contraresta amb l’allò, són els pensaments morals i ètics de la cultura. 

Aquesta part no es troba en la persona des del principi de la vida. 
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5.1.1.4 Relació entre Freud i l’Artteràpia 

Les bases de la disciplina que estudiem es troben en l’exteriorització del inconscient cap al conscient per 

tal de poder veure reflectits de manera simbòlica els nostres traumes i poder analitzar-los. Aquesta 

situació era la que volia trobar Freud per exterioritzar el material dels somnis, tot i que ja va advertir que 

hi ha dos tipus de continguts: el manifest i el latent i, per tant, ja comptava amb que els traumes no sortien 

tal com eren, sinó en símbols, com sabem en artteràpia que són els dibuixos. El mètode que Freud utilitza 

és l’associació lliure, també estretament relacionat amb l’artteràpia. Aquest mètode és semblant al que a 

l’artteràpia psicoanalítica es pretén dur a terme, dibuixar sense pensar per  extreure automàticament el 

traumes. Aquesta psicologia és, també, la base del corrent artístic Surrealisme, on els artistes creaven amb 

el mètode passiu anomenat automatisme, sense seleccionar i intentant trencar les barreres entre 

l’inconscient i el conscient. Salvador Dalí, però, tot i ser un dels grans representants d’aquest moviment, 

utilitzava un altre mètode per arribar del inconscient al conscient, que era actiu i es duia a terme 

mitjançant les al·lucinacions que ell tenia
15

.
 

 

5.1.2 Carl Gustav Jung  

Freud va dir que la meta de la teràpia era fer conscient l’inconscient. Verdaderament, va fer d’aquesta 

sentència el nucli de la seva feina teòrica. A més, va definir l’inconscient com a una cosa molt desplaent. 

Carl Jung, un jove amic de Freud, es va dedicar a la exploració de l’espai intern a través de tota la seva 

feina. Es va llançar a aquesta feina equipat amb els antecedents de la teoria freudiana, òbviament, i amb 

un coneixement aparentment inesgotable sobre mitologia, religió i filosofia.  

La teoria de Jung divideix la psique en tres parts. La primera és el Jo, el qual s’identifica amb la ment 

conscient. Relacionat de manera propera es troba l’inconscient personal, que inclou qualsevol cosa que no 

estigui present a la consciència, però que no està exempta d’estar-ho. L’inconscient personal seria com el 

que les persones entenen per inconscient en tant que inclou tant les memòries que poden atreure 

ràpidament a la nostra consciència i aquells records que han estat reprimits per qualsevol raó. La 

diferència clau es troba en que no conté els instints, com Freud inclouria.  

Després de descriure l’inconscient personal, Juny afegeix una part al psiquisme que farà que la seva teoria 

destaqui de les altres: l’inconscient col·lectiu. Podríem anomenar-lo senzillament “la nostra herència  

15.
 Salvador Dalí va crear el mètode paranoico-crític descrivint-lo com a “mètode espontani de coneixement irracional basat en la 

objectivitat crítica i sistemàtica de les associacions i interpretacions de fenòmens delirants”. Per més informació visiteu: 

<http://educartespacioxxi.wordpress.com/2011/10/27/el-metodo-paranoico-critico-de-salvador-dali/> on trobareu una extensa 

explicació del mètode i un vídeo de la trobada de Dalí amb Freud. 
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psíquica”. Aquest inconscient seria el reservori de la nostra experiència com a espècia, un tipus de 

coneixement amb el que tots naixem i tots compartim. Tot i així, mai som plenament conscients d’això. A 

partir d’aquest, s’estableix una influència sobre totes les nostres experiències i comportaments, 

especialment els emocionals, però només el coneixem indirectament, veien aquestes influències.  

Existeixen algunes experiències que demostren els efectes de l’inconscient col·lectiu més clarament que 

d’altres. L’experiència de l’amor a primera vista, el dejà vú i el reconeixements immediat de certs símbols 

i significats d’alguns mites poden considerar-se com una conjunció sobtada de realitat externa i interna 

del inconscient col·lectiu. Altres exemples que il·lustren amb més amplitud la influència del inconscient 

col·lectiu són les experiències creatives compartides pels artistes i músics del món en tots els camps, o les 

experiència espirituals de la mística de totes les religions, o paral·lels dels somnis, fantasies, mitologies, 

contes de fades i la literatura.  

Un exemple interessant que actualment es discuteix és l’experiència propera a la mort. Sembla ser que 

moltes persones de diferents parts del món i amb diferents antecedents culturals viuen situacions molt 

similars quan han estat rescatats de la mort clínica. Parlen sobre que senten que abandonen el seu cos, 

veient els seus cossos i els esdeveniments que els envolten clarament; sobre que senten com una “força” 

els atrau cap a un túnel llarg que desemboca en una llum brillant; de veure familiars morts o figures 

religioses esperant-los i una certa frustració per haver d’abandonar la feliç escena i tornar als cossos. 

Potser tots estem “programats” per viure la experiència de la mort d’aquesta manera
16

. 

5.1.2.1 Els arquetips 

Els continguts de l’inconscient col·lectiu són els anomenats arquetips. Jung també els va anomenar 

dominants, imagos, imatges primordials o mitològiques i altres noms, però el terme arquetip és el més 

conegut. Seria una tendència innata (no apresa) a experimentar les coses d’una determinada manera. 

A l’arquetip li manca una forma en sí mateix, però actua com un “principi organitzador” sobre les coses 

que veiem o fem. Funciona de la mateixa manera que els instints en la teoria freudiana. Així doncs, els 

arquetips són continguts que mai van ser conscients i que poden sorgir d’ell. L’inconscient no és només 

un dipòsit del passat sinó que també està ple de situacions futures psíquiques i idees. 

5.1.2.2 Relació de Jung amb l’Artteràpia 

Al món de l’art aquestes imatges arquetípiques són molt abundants corresponent-se a un model 

significatiu que Jung va anomenar inconscient col·lectiu. Aquests símbols són tan antics i desconeguts 

que el nostres objectiu és descobrir-los per entendre millor l’obra plàstica adquirint un millor  

16.Teorias de la personalidad [en línia] < http://webspace.ship.edu/cgboer/jungesp.html> [05.01.2013] 

http://webspace.ship.edu/cgboer/jungesp.html
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coneixement dels orígens i significat. Els símbols funcionaran com a transformadors, ja que transfereixen 

el lívid d’una forma inferior a una de superior, el conscient. Infinitat de mites o situacions s’han repetit al 

llarg de la història entre persones sense cap mena de vincle, i , per això, en l’art és útil per tractar els 

pacients, perquè els terapeutes es poden ajudar d’aquesta simbologia. Pel que fa a aquest vincle entre el  

psicoanàlisi i el surrealisme, Joan Miró, un dels importants d’aquest moviment, buscava els “signes” en la 

seva obra i es va dedicar a simplificar les seves figures buscant quines eren les formes que li produïen un 

shock. Veiem doncs, una relació amb els arquetips, aquestes formes geomètriques simples que es 

repeteixen.  

 

5.2 EL CONNEXIONISME 

És un corrent basat en l’aprenentatge per assaig-error. Es va provant i quan es troba la solució, es crea una 

connexió entre l’estímul i la resposta i ja no es busquen altres alternatives. Per tant, els fenòmens mentals 

poden ser descrits per xarxes d’unitats senzilles. Per exemple, les unitats de xarxa podrien representar 

neurones, depenent del model varia la forma de les connexions. Les xarxes neuronals són els models més 

utilitzats avui en dia on qualsevol estat mental pot ser escrit com un vector i on la memòria es crea a partir 

de la modificació dels valors que representen la força de les connexions entre les unitats neutrals d’una 

xarxa.    

 

5.3 LA PSICOLOGIA DE LA GESTALT 

És una corrent que neix a principis del segle XX a Alemanya. Consisteix en estudiar la consciència 

humana amb mètodes experimentals. L’objecte de l’estudi és l’experiència, els processos mentals i els 

esdeveniments conscients. Tot es tracta a partir del tot, la consciència com un tot. No es pot reduir a 

elements individuals per estudiar-la. En la psicologia de la Gestalt hi ha un principi que diu “el tot no és la 

suma de les parts sinó més i anterior a aquestes”.  

La paraula Gestalt no té traducció i vol dir forma tot i que també pot traduir-se amb les paraules figura, 

configuració, estructura o creació. La ment configura, a través de certes lleis, els elements que arriben a 

ella a través de canals sensorials (percepció) o de la memòria (pensament, intel·ligència i resolució de 

problemes). Cal destacar, dins d’aquest corrent, una sèrie de lleis que tenen a veure amb la manera en que 

copsem les figures. D’entre d’altres hi ha la llei Prägnanz, la qual afirma la tendència de la experiència 

perceptiva a adoptar les formes més simples possibles. Una altra és el Principi de la Semblança, quan la 

ment agrupa elements que són similars en la forma, la mida, el color o altres aspectes. També hi ha el 

Principi de la Proximitat, en el qual hi ha un agrupament d’elements atenent a la distància en que es 
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troben els uns dels altres; o el Principi de Continuïtat, quan percebem elements com a continus encara que 

estiguin interromputs entre sí. Principis com el de Simetria, el de direcció comuna, el de simplicitat o el 

de la relació entre la figura i el tot, el qual estableix el fet que el cervell no pot interpretar un objecte com 

a figura o fons alhora, en són d’altres que també formen part de la psicologia gestàltica.    

5.3.1 Relació entre la psicologia de la Gestalt i l’Artteràpia 

D’aquest tipus de Gestalt (diferent a la teràpia Gestalt humanista) hi ha el Test de Rorscharch que 

s’utilitza en diverses teràpies a vegades i és conegut com a test de les taques. A més, també hi ha diferents 

lleis com: la llei de figura-fons, la llei de proximitat, la llei de continuïtat, la llei de semblança, la llei 

d’inclusió i la llei de tancament.  

 

5.4 EL CONDUCTISME 

Neix a finals del segle XIX i la psicologia aquí és una ciència natural que es proposa establir les lleis que 

regeixen la conducta. L’objecte d’estudi és la conducta observable amb l’objectiu de predir-la i controlar-

la. El mètode és l’observació sistemàtica i el mètode experimental. Tot controlat i amb pautes. Aquesta 

manera de percebre la psicologia va ser capitanejada per Watson, Skinner, Pavlov... 

 

5.5 LA PSICOLOGIA DIFERENCIAL 

La va iniciar Galton el 1923 amb la idea de mesurar psicomètricament –números i operacions- les 

diferencies individuals entre les persones. És el moment en que es van crear els primers tests psicològics i 

el primer test mental. Realment era molt important que tot el que s’examinés estigués mesurat.  

 

5.6 EL FUNCIONALISME 

Neix a Anglaterra el 1930 com a psicologia pràctica, útil i de millora. La consciència és concebuda com a 

funcionament biològic del organisme a partir de l’evolució. Hi ha una forta influència de Darwin. Una 

consigna important per a ells era el fet que tot el que solucionés alguna cosa s’havia d’utilitzar. Els 

seguidors de la psicologia funcionalista no eren gens pragmàtics.  

Una figura important dins el funcionalisme va ser John Dewey
17

 i el seu aprendre fent. Ell deia que una  

17. Aquest personatge també s’esmenta a l’apartat Història de l’Artteràpia a la pàgina 11, on s’explica a peu de pàgina alguna 

pinzellada de la seva vida. 
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acció té uns antecedents que l’han fet sorgir i unes conseqüències, que tota acció és una totalitat. La 

conducta s’adapta a l’entorn i tot influeix en tot, de manera que sempre s’aprèn del que fem. Per a Dewey 

l’escola no havia de ser un lloc on es deixés el nen, sinó un lloc on els professors exprimissin totes les 

capacitats al màxim del nen per a la lluita per a la supervivència. Va citar quatres necessitats 

psicològiques bàsiques per fer possible aquest formació les quals eren la conversa, la curiositat, la 

construcció i l’expressió artística. Dewey, de la mateixa manera, va ser important en la història de 

l’artteràpia juntament amb Viktor Lowenfeld per fer referència al important paper que té el 

desenvolupament de la expressió i la imaginació al conjunt del desenvolupament infantil.  

 

5.7 L’HUMANISME 

A la dècada dels seixanta de segle XX neix aquesta corrent que canvia la manera de percebre la persona. 

Abans era un objecte a estudiar i ara, la persona ja comença a ser tractada com a persona degudament. 

Carl Roger i Abraham Maslow van ser dues figures importants dins d’aquest corrent. Aquest darrer va dur 

a terme una piràmide sobre les necessitats humanes bàsiques.   

Dins aquest corrent hi ha l’anomenada Teràpia Gestalt. És una teràpia que té com objectiu, a més d’ajudar 

al pacient a sobreposar-se als símptomes, de permetre-li arribar a ser més complet i creativament viu i 

alliberar-se dels bloquejos i assumptes inconclusos que disminueixen la satisfacció òptima, 

l’autorealització i el creixement. Pertany a la psicologia humanística per a no estar únicament enfocada a 

tractar malalts i les seves psicopatologies, sinó també per desenvolupar el potencial humà. Des de la 

Gestalt, les eines artístiques seran un idioma entre el client i el psicoterapeuta que treballaran ambdós per 

descodificar els missatges interiors intrínsecs en símbols que el client anirà representant. El 

psicoterapeuta acompanyarà el procés del client “d’adonar-se” sense dirigir ni interpretar, sinó suggerint i 

preguntant al client, ja que és ell qui sap les respostes i només necessita que el recolzin per poder 

descobrir-les.  

5.7.1 Relació entre l’Humanisme i l’Artteràpia 

En artteràpia, la part que s’utilitza de la psicologia humanista és aquesta teoria gestàltica per tot això que 

s’ha esmentat. Durant el procés, els artterapeutes gestàltics no dirigiran, sinó que ajudaran a que el pacient 

descobreixi les respostes que ell mateix ja sap i té dins seu.  

 

5.8 COGNITIVISME 

Entre els anys cinquanta i seixanta del segle XX neix aquest corrent com a reacció al conductisme. És 

aquest un corrent que parla de la psicologia com a ciència objectiva de la ment considerada com un 
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sistema de coneixement. S’estudia el que succeeix entre l’estímul i la resposta, el que passa per la ment 

entre l’estímul i la persona. Es pretén explicar què passa a la ment de les persones i no quedar-se només 

amb això, sinó esbrinar com influeix això que passa en la manera d’actuar d’aquestes.  

Hem apreciat, doncs, com hi ha corrents psicològics que han afectat més directament o menys en 

l’artteràpia. En la majoria de casos és el psicoanàlisi el pare de l’artteràpia, més aviat junguiana que 

freudiana, però. Tot i així, també comptem amb forces teràpies artístiques que tenen com a base la teràpia 

Gestàltica humanista i, fins i tot, els funcionalistes van formar part de la història d’aquesta artteràpia que 

estudiem.  
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6. METODOLOGIA DE L’ARTTERÀPIA 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 FACTORS 

IMPORTANTS 

6.1.1 L’acompanyament 

L’ús de la paraula “acompanyament” en artteràpia és molt freqüent, ja que és la base metodològica. Si 

establim una comparació entre la teràpia tradicional i l’artteràpia, a la tradicional el terapeuta soluciona el 

problema del pacient, seguint diversos mètodes i  normes. En contraposició, a l’artteràpia, l’especialista 

ajuda el pacient a que solucioni el problema sense aportar informació nova sobre l’estat del pacient, sinó 

des de l’escolta subtil. Es tracta, doncs,  que l’artterapeuta guiï la persona amb dificultats per arribar a una 

millora, però alhora el pacient, que actua com ell vol i necessita, també “guia” el terapeuta, ja que 

depenent de les accions de la persona, l’especialista haurà de reconvertir la manera de guiar.  

Aquest acompanyament serà present tota l’estona, en el moment de concentració per iniciar la teràpia, 

durant la pràctica i seguirà en el moment de reflexió. Un cop l’obra està feta, i el terapeuta ha guiat el 

necessitat per bon camí, també l’ha de seguir acompanyant en la comprensió simbòlica de l’obra. Quan la 

pràctica s’ha acabat, és l’hora de reflexionar sobre ella i fer una posta en comú.  L’artterapeuta pot fer 

preguntes al pacient si ho creu convenient i aquest ha de analitzar el que ha fet fins a trobar-li un perquè 

que faci entendre la seva posició emocional interior.  

6.1.2 La distància 

La relació d’acompanyament entre el pacient i el terapeuta ha de mantenir una certa distància. Trobem 

dos tipus de distància: la que s’estableix entre el necessitat i el guia i la que es crea entre el necessitat i el 

problema.  
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·Pacient-Artterapeuta. És fonamental mantenir una bona relació de respecte entre ambdós components, 

però amb una certa llunyania creada per l’obra d’art. L’artterapeuta guiarà el pacient vigilant el grau de 

contacte físic, per no ofendre o molestar la persona creadora. Tampoc intervindrà freqüentment en la 

pràctica del pacient donant la seva opinió per tal de no influir en la creació ni imposar la seva manera de 

fer les coses, el necessitat ha de ser lliure i el resultat, inèdit. 

·Pacient-Problema. Aquesta és, potser, la característica principal de l’artteràpia, la que la fa diferent de 

les altres teràpies. La distància entre el pacient i el problema s’estableix mitjançant l’obra. Quan el 

creador està duent a terme l’obra, gaudeix i experimenta; cosa que, a diferència de les teràpies 

convencionals, proporciona en ell el sentiment d’estar fent alguna cosa per sortir-se’n del seu problema, 

no únicament sotmetre’s a preguntes per permetre el terapeuta extreure conclusions sobre l’estat del 

pacient.  

A més, la distància entre el pacient té un significat simbòlic. Un cop el pacient reflexiona sobre l’obra, és 

quan podríem dir que veu el problema des de fora, ja que l’obra és part d’ell i, en part, del problema. 

Totes les obres d’art on hi ha expressió personal del artística són formades per símbols, el pacient no 

plasmarà exactament el seu trauma, però sí que emprarà una simbologia relacionada que ens podrà dur a 

entendre el problema mica en mica.  

6.1.3 La teoria de l’el·lipse  

És una teràpia en tercera persona i aquesta permet assolir la distància necessitada. Aquesta tercera 

persona implica una pràctica sobre una obra amb un guió que no ha de tenir cap relació aparent amb el 

problema del pacient. Es pot demanar la creació d’una història, qualsevol, que alhora d’analitzar-la un 

cop finalitzada, tindrà algun punt de relació amb el problema del pacient. Altre cop hi ha una oposició a la 

teràpia convencional, la qual treballa mitjançant la parla del necessitat de “tu a tu”, on es pretén que el 

pacient expressi el que passa en el seu interior. No obstant això, a l’artteràpia, aquesta tercera persona 

proposada provoca més facilitat en l’expressió del pacient perquè no sent que ha de despullar el seu 

interior, sinó que es duu a terme mitjançant les anomenades estratègies de rodeig: 

-Evitar recórrer a la declaració del problema 

-Respectar la defensa que el pacient exposi sense forçar-lo 

-Donar la volta a les resistències proposant accions que el pacient no esperi i, per tant no tingui     

preparades, perquè actuï de manera natural 

6.1.4 L’ordre 

Una de les consignes de l’artteràpia és l’ordre, la regularitat i la cura de l’ambient. Les persones amb 

dificultats d’expressió necessiten un lloc amb unes condicions concretes perquè se sentin a gust amb 

entorn i els sigui més fàcil deixar-se anar i així poder obtenir millors resultats. Cal, doncs, un ambient 
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acollidor i silenciós per poder concentrar-se i evadir-se millor de l’exterior. També saber on es troba el 

material i que aquest estigui sempre net i en bones condicions és senyal de respecte i ajuda el pacient a 

apoderar-se del lloc. Per últim, i el més important, tenir cura extrema de les obres dels pacients. Una obra 

és part del seu autor i si es tracta bé l’obra, el pacient se sentirà ben tractat i cuidat.  

És important un ordre en les sessions. Hi ha d’haver un ritual de benvinguda, seguidament la pràctica, per 

concloure, el dia que sigui necessari, la reflexió  i l’estona de recollida del material. 

 

6.2 PROCÉS-PRODUCTE 

L’anomenat procés de creació, és com descriu, un procés i el que es busca des de l’artteràpia no és el 

producte de la creativitat per sí mateix, no es busca l’estètica. Si això passés, seria benvingut, ja que, 

probablement, seria positiu per a l’autor, la qual cosa és molt vàlida. Però la funció de les produccions 

plàstiques a la teràpia no depèn d’aquestes condicions.  

Amb l’artteràpia no es pretén diagnosticar al pacient a través del seu dibuix. Es tracta de permetre que les 

imatges i les emocions que intervenen en un procés de teràpia prenguin formes, colors i moviments i a 

partir d’això seguir profunditzant en els continguts que d’aquestes formes, colors i moviments sortiran. 

És, doncs, el procés, el més important. El pacient es recrea treballant, descobreix noves possibilitats i, 

sense adonar-se’n, plasma símbols del seu interior en el paper. Val a dir, que quan es dibuixa és gairebé 

impossible dominar tot el que es fa per a no deixar constància de res personal. Dins d’aquests batalla entre 

la importància del procés o del producte, hi ha dues divisions: la personal i la de l’obra. 

·Personal. Hi ha artterapeutes que no marquen objectius abans de començar les teràpies i d’altres que sí. 

El procés és molt important ja que és el moment en que el pacient es deixa lliure i expressa , parlem d’un 

procés inèdit per a cada persona. Un cop s’arriba a l’etapa de reflexió s’ha de valorar si els objectius 

marcats al inici del procés terapèutic s’han assolit. En el cas que no hi hagi planificació prèvia 

d’objectius, igualment s’ha d’observar si hi ha hagut una millora personal i, sinó és el cas, seguir 

treballant i canviar les tècniques. 

·L’obra. En aquest cas, el valor de l’obra és més elevat en el moment de treball, de creació. No hi ha una 

programació dels continguts, la simbologia és pròpia de cada persona i per això la importància està en fer-

la evolucionar, ja que el producte serà imprevisible. Però com tota teràpia, després de la pràctica, hi ha 

d’haver una reflexió sobre el per què. L’obra resultant és important perquè es transforma en la portadora 

del problema del pacient, de manera que en l’etapa de reflexió es treballa sobre ella, però no té cap mena 

d’importància l’estètica final. És un error, també, l’intent per part del artterapeuta de suposar conèixer el 

sentit de l’obra resultant, ja que l’anàlisi dels dibuixos pot ser d’ajuda només a vegades, sempre en funció 
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de la persona. Per això, parlem d’una major importància del procés i, també, del resultat, però en menor 

grau, la qual és útil només si la reflexió es duu a terme en conjunt pacient i artterapeuta. 

 

6.3 SESSIONS EN GRUP I SESSIONS INDIVIDUALS  

Es pot practicar la teràpia de manera individual o en grup. Quan es practica de manera individual, 

l’objectiu és centrar-se en l’únic pacient que hi ha i crear teràpies concretes per a cada pacient. Aquesta 

manera permet potenciar la creativitat, així com la capacitat de canviar, cosa que ajudarà a comprendre i 

resoldre els conflictes i problemes de manera creativa amb una atenció total per part del terapeuta. 

Les teràpies grupals ajuden a l’experimentació i l’intercanvi interpersonal a través de la pràctica artística. 

No té res a veure amb una classe d’art, però mitjançant la creativitat i duent a terme una reflexió conjunta 

amb els altres participants, es pot arribar a apreciar perquè cada pacient es comporta de manera diferent 

amb els altres companys, els problemes d’integració o, fins i tot, veure’s reflectit en els altres i comprès.  

Per tant, la utilització d’una tècnica o d’una altra depèn del objectiu que es vulgui trobar. Si és necessària 

una atenció més acurada, el problema és poc freqüent o les dificultats d’expressió estan en un grau molt 

elevat, s’emprarà una teràpia individual; però si l’objectiu és la integració o els pacients són tots del 

mateix col·lectiu, es pot practicar una teràpia grupal. De totes maneres, sempre és possible l’alternança de 

teràpies o el canvi d’una a una altra quan faci menester.  

 

6.4 TÈCNIQUES 

S’utilitzen materials i tècniques provinents de les arts plàstiques, però no és necessari comptar amb cap 

coneixement artístic previ per participar en aquesta teràpia. Les consignes que s’utilitzen són senzilles i 

serveixen per a permetre que aflorin a la superfície qüestions que dificulten el benestar i que no són de 

fàcil comunicació verbal.   

Les tècniques que s’implementen són molt variades i diverses. S’escullen en funció de la situació 

particular de cada pacient. Inclús se solen crear algunes que resultin específiques per a necessitats 

puntuals, durant el transcurs del procés terapèutic. No es tracta únicament de dibuixar, sinó que 

s’acostumen a emprar materials no convencionals
18

. 

 

 

18.Vegeu annex d’exemples de tècniques i sessions. Pàg. 94-99 
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7. A QUI VA DESTINADA? 

En l’artteràpia, la teràpia ofereix auto-transformació a l’art, mentre que aquest ofereix la representació de 

misteris i incògnites personals a la teràpia. Si els grans artistes utilitzen l’art per explorar els misteris del 

món i produir efectes en la cultura, l’artteràpia mostra com aquesta exploració pot ser cap a l’interior d’un 

mateix buscant sensacions gratificants que facin sentir millor la persona tant com alleujar traumes de 

diferent tipus i grau.  

No hi ha ningú completament equilibrat ni amb una estructura interior perfecte, tots tenim defectes, 

complexes o inquietuds. És per això que l’artteràpia no necessita un públic reduït de persones amb 

traumatismes evidents, sinó que pot ajudar i complementar tothom per superar les situacions d’estrès, la 

busca de relaxació, millora d’autoestima... Sí que és cert, però, que s’aplica freqüentment en persones 

amb dificultats notables que necessiten un tractament evident, on les repercussions també seran més 

evidents i més rellevants. 

Aquesta teràpia és aplicable a gent de totes les edats, des de nens fins a gent de la tercera edat. La 

diferència serà visible tan en el tractament com en el tracte i relació entre l’artterapeuta i el pacient, 

atenent tan al traumatisme com a l’edat de la persona. De fet, l’artteràpia és aplicable a una àmplia franja 

d’edat ja que és un tractament personal i fet a mida de cada pacient, de manera que no exclou a ningú.  

Els àmbits d’aplicació de  la teràpia són l’educatiu, el sanitari i el social. A continuació s’expliquen 

detalladament.  

 

7.1 ÀMBIT EDUCATIU 

A les escoles l’artteràpia és freqüentment trobada en l’educació especial. A tots els centres ordinaris 

trobem un important nombre d’alumnes que necessiten algun tipus d’atenció aliena i més especialitzada. 

Actualment, conseqüència d’aquesta violència escolar possiblement deguda a una falta de comunicació 

entre els alumnes i els professors, la realitat precisa per a tots un aspecte terapèutic. Malgrat això, avui en 

dia l’escola viu envoltada de reformes, s’ha augmentat la quantitat d’hores de cada assignatura i els 

continguts teòrics són predominants vers el desenvolupament integral de la persona a l’escola. El fracàs 

escolar s’ha convertit en un problema important que, generalment, recau en la presència d’inadaptació 

social i/o personal.  

No ens referim sempre a la desintegració, els noi/es que viuen en barris marginals no se senten marginats 

dels seus veïns, potser perquè aquest estereotip per a ells ja és l’habitual. Per això, quan es planteja 

treballar amb ells, la intenció és oferir alternatives per sortir d’aquest cercle marginal i integrar-se millor 

en la societat, sortir de l’embolcall familiar i del barri. 
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Dins d’aquest àmbit educatiu, l’artteràpia no és només aplicable als alumnes sinó que també als 

professors, aquells que estan en barris marginals. En aquestes zones l’estrès i les baixes entre els docents 

són més elevades, per això també és possible el treball terapèutic amb el professorat. L’artteràpia ajuda a 

parlar, com una mediació, a reflexionar sobre nosaltres mateixos, així doncs, la pràctica artística afavoreix 

la motivació intrínseca, molt necessària en professions vocacionals com és aquesta.  

 

7.2 ÀMBIT SANITARI 

Des d’aquest punt de vista, es fa referència a l’artteràpia en la cura de psicosis, neurosis, discapacitats 

mentals, afectats de l’impacta del càncer... L’artteràpia actua en les repercussions personals de cadascú, 

per tant, qualsevol malaltia que repercuteixi en l’interior alterant l’estat anímic (és a dir, totes),  pot ser 

pacient d’aquesta teràpia.  

Per exemple els nens que es troben hospitalitzats, freqüentment han d’afrontar l’alteració del ritme 

acadèmic tant com l’impacta emocional que produeix l’hospitalització. Per això es creen tallers de 

pintura, de collage, de dibuixar, de fer muntatges, etc. on puguin extreure l’angoixa, l’ansietat, la 

desmotivació i l’avorriment d’una manera artística que els distregui i els faci sentir realitzats. La 

psicoteràpia per l’art, en aquest camp, no es redueix a treballar amb el malalt en qüestió, sinó que també 

es fa càrrec de la família o de les persones properes al malalt.  

Un exemple no gaire llunyà és l’11M. Durant aquell atemptat desastrós que es va produir a Madrid el 

2004, hi va haver un extens grup d’arterapeutes treballant per alleujar i recolzar les víctimes dels impactes 

psicològics conseqüents del desastre. 

 

7.3 ÀMBIT SOCIAL 

És aquest el sector més extens, ja que està dirigit a tots aquells destinataris que tenen problemes amb la 

societat. Els qui pateixen addiccions, els qui els manca l’autoestima, els qui tenen estrès, maltractaments, 

immigració, desestructuració familiar, problemes alimentaris, minories ètniques, presos... 

A continuació s’ofereixen un seguit d’exemples amb pacients de diferent franja d’edat: 

1. L’adolescent. Aquest es troba en busca de la seva identitat i no acaba de sentir-se bé amb sí mateix. 

L’edat que l’acompanya és aquella en que vol arribar a ser “subjecte de sí mateix”, però encara depèn dels 

seus pares. També seran freqüents les fòbies escolars, la dependència als videojocs i a internet, els 

problemes d’interrelació social o d’agressivitat familiar, fins i tot. Amb aquest tipus de pacient no es 

buscarà una declaració per part seva, ja que seria absurd esperar que es manifestés dient “Jo vull curar-
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me”. Per això, la proposta de Jean-Pierre Klein
19

 és la creació d’un personatge protagonista d’una història, 

de manera que s’hagin de construir els decorats, els obstacles que trobarà...Paral·lelament i 

inconscientment, es guarda una relació molt propera amb la creació de la personalitat d’un mateix. També 

hi ha la possibilitat del collage o a l’escultura.  

2. La persona marginada. Com fer front a un rebuig social, a una demanda d’integració. L’artterapeuta 

es mostra ferm defenent la seva personalitat, de manera que el marginat pugui veure la via de sortida 

d’aquesta marginació que creia que era una condemna a través de veure com altres ho fan. Les propostes 

artístiques en presons, per exemple, són els tallers de pintura o d’escriptura. També hi ha tallers de teatre, 

entre d’altres, un de Mark Klein, qui proposa una setmana de treball teatral intensiu a la presó de Fresnes 

amb els presos que sortiran al cap de quinze dies
20

.
 
 

3. La persona amb discapacitat física. Quan el problema és irreversible, és encara més complexa. És 

bàsic no tractar els discapacitats físics, per exemple, com si es tractés de persones diferents, perquè això 

és resultat del efecte que pateix la persona no discapacitada quan veu la discapacitada, i ells ho noten. En 

aquest cas, la discapacitat mental suposa una sensibilitat més intensa. Les teràpies de pintura són les més 

freqüents, i així mateix és que si alguna vegada s’ha volgut comprar alguna obra d’algun discapacitat o 

s’han exposat obres de discapacitats amb d’altres de no discapacitats sempre s’ha intentat endevinar quina 

era l’obra del discapacitat donant més importància a la mancança mental que al resultat artístic. D’altra 

banda, en discapacitats físiques que sí que són reversibles, la dansa teràpia és força freqüent, ja que 

involucra el moviment de tot el cos sota un ritme i d’altres tècniques. 

4.Traumatismes greus. En persones que han patit vivències que els han deixat seqüeles contundents, 

s’ha de tenir en compte que parlar massa de l’agressió pot portar a reviure-la, però que oblidar-la és 

impossible. Per això, mitjançant un treball respectuós i prudent,  els tractaments que tinguin relació amb 

produccions imaginàries seran els millors, ja que permetran el desplaçament sobre un altre personatge que 

permetrà expressar-se amb molta més facilitat degut a aquesta distància.   

5.La persona gran. Aquesta pateix una necessitat de reconstruir retrospectivament la seva vida abans 

d’abandonar-la. En aquest cas, la llibertat és més àmplia, ja que el que l’artteràpia permet és simbolitzar, 

pot ser de manera implícita, el que el pacient vol significar d’ell mateix.  

Una altra de les funcions socials és la de la formació professional. En aquests centres destinats a la 

formació de persones amb desavantatges socioculturals el que es pretén és una inserció laboral mitjançant 

una teràpia ocupacional. L’artteràpia ajuda a que, un cop donada aquesta inserció laboral, també es doni 

paral·lelament una inserció social, ja que l’artteràpia ha ajudat a millorar l’autoestima, les expectatives i 

les metes personals.  

19. Klein, Jean-Pierre. Arteterapia. Una introducción. Ed. Octaedro 2006 Pàg. 51 

20. Ibídem, Pàg. 54  
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La teràpia de l’art, artística, pot tenir dues posicions segons el tipus de malaltia. Per a malalties més 

personals i reversibles, podria arribar a repercutir unes millores tan notables que es podria arribar a la, 

gairebé, cura total essent l’artteràpia la única teràpia. Per contra, en les malalties irreversibles, adopta un 

caràcter complementari, de manera que, paral·lelament a una altra teràpia més científica, ajuda en aquesta 

cura pel que fa a les millores personals, internes i socials. 
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8. LA FIGURA DE L’ARTTERAPEUTA 

La persona que exerceix com a tal ha de tenir coneixements tant artístics com psicològics i algun títol o 

màster en artteràpia per tal de conèixer les varietats respecte la psicologia tradicional. Els coneixements i 

habilitats necessàries del o de l’artterapeuta corresponen fonamentalment a quatre grans blocs.  

El primer és el fet de conèixer la tècnica de les activitats plàstiques. La feina del artterapeuta serà, 

principalment, establir una proposta que permeti el pacient dibuixar en el territori de lo simbòlic –perquè 

no hi hagi implicació del problema directament-. Una altra funció important serà mantenir un fil entre les 

propostes, donant-se un procés d’una producció a una altra, com un encadenament per mostrar més 

fàcilment l’evolució i el sentit de les propostes. També serà important treballar més sobre la forma que 

sobre el contingut, és més important el com que el què.  

El segon implica la psicologia de la representació. Serà important que l’artterapeuta no intenti una 

interpretació de les produccions sorgides així com no jutjar-les. Haurà de ser conscient de la possibilitat 

que el pacient presenti resistències al fet d’expressar-se i haurà de saber com encaminar les propostes per 

fer la resistència més lleugera.  

 

 

 

 

 

Pel que fa el tercer, el bloc de l’expressió i l’art, l’artterapeuta ha d’ensenyar el pacient a passar de 

l’expressió a la creació implícitament. Ha d’afavorir un treball on el punt de partida sigui un mateix, on hi 

hagi implicació constant per part del pacient encara que ell no ho sàpiga perquè la feina sigui expressada 

en tercera persona
22

. Haurà, també, per tant, de guiar el pacient perquè parli des de el “ell” i es doni 

l’estratègia de rodeig
23. 

L’artterapeuta intentarà aprofitar tot allò que succeeixi en el marc de treball com, 

per exemple, els suggeriments del pacient i intentar incloure i modificar la teràpia atenent a aquests 

imprevistos. De tot això en sortirà la necessitat de crear una sessió a mida de la persona, inèdita, i, a més, 

tenir reflexes per anar creant la sessió a mida que aquesta transcorre, per afavorir a la transformació del 

pacient depenent de com ell actuï.  

21. Klein, Jean-Pierre. Artteterapia, la creación como proceso de transformación. Ed. Octaedro, 2008.  

22. Vegeu apartat 5.1.3 Teoria de l’el·lipse a la pàgina 29 

23. Ibídem 

 

<<El enemigo no es la locura sino la alienación y la resignación que 

engendra, esta forma fijada que se repite dolorosamente y nos aliena en 

una reproducción de situaciones de fracaso y de insatisfacciones que no 

nos atrevemos a abandonar por miedo a lo desconocido. Todo transcurre, 

dice Heráclito. Sí, todo transcurre pero el hombre ordinario lo niega. 

Parece a veces que la única creación del ser humano frente a una 

naturaleza en movimiento, a un devenir universal, a un gerundio 

permanente, sea la de tender ilusoriamente hacia la inmovilidad.>> 
21 
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Per últim, l’artterapeuta ha de seguir unes consignes d’actuació. Ha de ser autoritari en la mesura que 

pertoca depenen de les capacitats del pacient, però sempre fent-se respectar. També ha de determinar de 

manera clara les normes perquè el pacient no en tingui dubtes.  

Ha d’actuar amb una actitud prudent, subtil, discreta i sòbria durant l’acompanyament;  respectant, 

sostenint i mostrant-se comprensiu amb el pacient per a oferir-li les possibilitats d’evolució. L’empatia 

amb el pacient és molt important. <<Baudelaire dice del poeta: El poeta goza de ese incompatible 

privilegio de que puede, según su capricho, ser él mismo y el prójimo>>
24

 Sempre serà beneficiós posar-

se en la pell de l’altre per a entendre perquè fa les produccions que fa, però altre cop advertint no 

intervenir verbalment en la creació o caure en l’intent d’interpretar les seves obres. Quan s’iniciï un 

projecte nou, serà important que les propostes siguin clares i que es mantinguin al llarg de les sessions, 

procurant un ordre, però que, alhora, siguin flexibles per tal que es puguin donar diferents reaccions del 

pacient. S’ha de tenir en compte el fet de propiciar un ambient que permeti la persona sentir-se bé i 

abstreure’s de la realitat per a situar-se en un context de ficció i poder expressar-se amb més facilitat. Tot 

això haurà de venir donat per un ritme en les sessions amb una organització i una estructuració del temps. 

Aquesta teràpia requereix un ritual d’entrada, una introducció, un escalfament, la producció, la reflexió 

sobre el significat del que s’ha produït, el ritual de sortida, la recollida del material i el tancament
25

. 

 

8.1 TESTS 

En la majoria dels casos, els pacients són derivats als arterapeutes per part els psicòlegs que ho 

recomanen, però en el cas que es conegui algun artterapeuta, es pot accedir directament a aquest, ja que té 

coneixements de psicologia suficients. Llavors, depèn del cas, l'artterapeuta té un informe sobre el pacient 

o no. Si es tracta d’una malaltia més aviat greu i diagnosticada, aquest pacient ja tindrà un informe que 

l’artterapeuta tindrà el dret de conèixer per poder fer millor la seva feina, en el cas que es tracti d'una 

malaltia que no tingui un informe detallat de les característiques del pacient o que sigui el pacient per sí 

mateix qui vulgui accedir a l’artterapeuta per tal de disminuir l’estrès o qualsevol motiu, l’artterapeuta 

mateix es basarà en la informació que proporcioni el mateix pacient o la família d’aquest en el cas que 

sigui un menor.  

Sempre hi ha la possibilitat dels tests. D’aquests n’hi ha de tipus “projectius” que estan dissenyats per 

revelar aspectes de la conducta a través de respostes subjectives, els “psicomètrics” on predominen els 

procediments estadístics amb material estàndard i tipificat, els “subjectius” on el subjecte descriu, 

qualifica o es classifica a sí mateix o a altres, i el resultat s’analitza a través de procediments qualitatius o 

24. Klein, Jean-Pierre. Arteterapia, la creación como proceso de transformación. Ed. Octaedro, 2008.  

25. Vegeu annex nº 94-99 i trobareu exemples de sessions.  
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quantitatius i, per últim, els “objectius” que són proves pròpies de situacions de laboratori
26

.  

En el cas de l’Artteràpia, s’utilitzen les tècniques projectives. Els tests gràfics com, per exemple, el test de 

Rorscharch (test de les taques, que implica la recerca, per part de l’avaluat, de formes figuratives en elles) 

o el dibuix intenten detectar diversos dèficits o problemes, essent, precisament, en els nens in els resultats 

satisfactoris es mostren amb més claredat. A través d’aquests textos projectius, es diu que es poden 

comprendre factors intel·lectuals com ara les deficiències, factors instrumentals com les pertorbacions a 

la visió, la estructuració de l’espai o deficiències motores i factors afectius i diverses psicopatologies com 

psicosis, neurosis...  

Malgrat això, qualsevol tipus de test no és més que una ajuda alhora de detectar una possible anormalitat 

en un subjecte, pel que no poden ser considerats en cap cas com a mesuradors miraculosos i infal·libles. 

Aquesta afirmació porta a la conclusió que el que treguin els professionals s’ha de fonamentar sobre tot 

en el contacte personal entre l’avaluador i l’avaluat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación. [llibre en línia] <http://www.asanart.es/docs/principios_ambitos.pdf> pàg. 79 

[29.12.12] 
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9. ARTTERÀPIA A L’ACTUALITAT 

9.1 AL MÓN 

Tenim constància que a països com Anglaterra l’artteràpia és vigent a la Seguretat Social i s’ha consolidat 

com a una professió complementària a la medicina dins dels sistemes sanitari i educatiu
27

. El 1964 els 

artistes i professors de pintura que treballaven en hospitals, van formar la associació britànica de 

terapeutes artístics, la finalitat de la qual era clarificar quines eren les funcions del terapeuta artístic als 

hospitals, quina formació havien de rebre i quina havia de ser la seva situació laboral. Fins el 1980, el 

Ministeri de Sanitat i Seguretat Social Britànic entenia que la teràpia artística era una forma de teràpia 

ocupacional, però als anys 80, la teràpia artística s’establia dins del Servei Nacional de Salut del país. 

Christine Lapoujade, la presidenta de l’Associació Europea d’Art Teràpia, afirma que l’autèntic impuls 

s’ha produït els últims cinc anys i que Anglaterra és l’únic país on l’artteràpia està reconeguda com a 

professió. En aquest país és un servei més pels pacients i també es dóna a les escoles pel recolzament 

emocional i psicològic dels nens
28

. 

 Als Estats Units, els pacients de càncer estan utilitzant l’art per expressar emocions i reduir l’estrès. 

Aquesta és una aplicació de l’artteràpia que ha demostrat resultats després de diversos estudis. Des de 

Suècia també han arribat estudis que demostren que les dones que estan en tractaments de radiacions per a 

la cura del càncer han participat en cinc sessions d’artteràpia. Després de sis mesos, les dones que havien 

participat en aquelles sessions van mostrar millores en la seva qualitat de vida, en salut general i psíquica. 

Els estudis demostren, per sobre de les altres millores, la salut psíquica i la que afecta en la percepció que 

es té de la imatge física de cada un, sobretot elles, després del tractament amb radiacions i el que això 

suposa
29

. 

També coneixem un ampli ventall d’associacions capitanejades per L’aliança mundial per l’artteràpia, la 

qual avarca mitjans de comunicació social i connexió en línia per a promoure l’artteràpia i així construir 

una comunitat. Inclou art terapeutes, educadors, estudiants, artistes, professionals de la salut mental i 

altres defensors.  

Hi ha, a Europa, per exemple, l’anomenat ECARTE, El Consorci Europeu de teràpies Arts Educadors. 

Aquest consorci tracta de validar els títols d’Artteràpia a Europa i ofereix congressos internacionals sobre 

el tema, espais on els professionals es troben, la investigació creix i les distàncies es fan curtes. A més, 

ECARTE està reconegut pel programa ERASMUS, Europen Community Action Scheme for the mobility 

of University Students, cosa que facilita la mobilitat i l’intercanvi de coneixements i persones perquè el  

27. Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación. [llibre en línia] <http://www.asanart.es/docs/principios_ambitos.pdf> pàg. 9 

[27.12.12] 

28. Ibídem pàg. 118 

29.  Art therapy in Medical Settings [en línia] <http://www.internationalarttherapy.org/medical.html>  [24.12.12] 
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coneixement i l’interès per l’artteràpia s’incrementi a més velocitat.  

 

A part, hi ha una llarga llista
30

 on es troben associacions en regions com: Espanya (Federación española 

de asociaciones profesionales de arte terapia, (AFIA) Asociación Profesional Foro Iberoamericana de 

Arte terapia, (Grefart) Asociació Professional d´artterapeutes…) Anglaterra (Asociación Británica de 

Arteterapeutas (BAAT)),  Irlanda (Irlanda del Norte Grupo para el (ICET)), Xina (El Hong Kong 

Asociación de Arteterapeutas (HKAAT), El arte de Taiwan arte como terapia (Nigat)), França (Couleurs 

du Coeur / Colores del Corazón), Itàlia (El arteterapia Asociación Italiana), Alemanya (Alemania 

Asociación de Terapia de Arte), Suècia (La Asociación Nacional Sueca de Arte Terapeutas (SBRT)), 

Estats Units (American Art Therapy Association, Norte de California Art Therapy Association...), 

Canadà (Asociación de Arteterapeutas de Québec (AATQ), Arte de Ontario Therapy Association 

(OATA)...), Austràlia i Nova Zelanda (Amigos de la australiana Arte Creativo Terapias Asociación 

(Acata)), Brasil (Unión Brasileña de Asociaciones de Terapia de Arte (UBAAT)), Xile (Asociación 

Chilena de Arte Terapia (ACAT)), Argentina (Asociación Argentina de Arteterapia), Colòmbia 

(Asociación Colombia), Orient Mitjà (La Asociación Israelí de terapias creativas y expresivas Therapy 

Association), Índia (Arte Terapia de la India), Tailàndia (Arte Terapeutas Sociedad de Tailandia 

(ATST)) i Àfrica (El Consorcio Africano de Arte Terapia (ACAT)).   

Pel que fa a la possibilitat d’estudiar per a esdevenir artterapeuta, a Espanya són només Catalunya 

(Barcelona, Girona i Vic), algun màster o post grau a València, Madrid i alguna zona d’Andalusia els 

llocs possibles, tot i que es preveu que Granada i Múrcia s’hi afegeixin. Mentre que a la resta del món ja 

són vigents a gairebé tots els països europeus, els Estats Units d’Amèrica i a Canadà, així com a 

Argentina, Xile, Brasil, Israel, Austràlia, Bèlgica etc
31

. 

 

9.2 ESPANYA 

A Espanya la formació en Artteràpia és molt recent, tot i així, al hospital Ramón y Cajal, La Paz i San 

Carlos de Madrid s’ha arrencat un projecte d’acord amb la Universitat Complutense, la Fundació Coca 

cola i l’associació Mensajeros de la Paz per dur a terme tallers d’artteràpia als nens que estan 

hospitalitzats i als malalts d’Alzheimer. A més, fa més d’una dècada que al Hospital Niño Jesús de 

Madrid, també, s’utilitza l’artteràpia per tractar patologies relacionades amb trastorns de l’alimentació i 

imatge corporal (anorèxia i bulímia), addiccions (drogoaddicció etc.), inadaptació social, deficiències 

psíquiques (síndrome de Down) i, últimament, per a deficiències físiques i motòriques (rehabilitació).  

30. Links amb totes les associacions professionals d’artteràpia al món. <http://www.feapa.es/Dossier_2011.pdf> [24.12.12] 

31.Més informació dels centres internacionals on s’imparteix Artteràpia, noms dels instituts i colleges [en línia] 

<http://www.arteindividuoysociedad.es/articles/N12/Marian_Lopez.pdf> [27.12.2012] 
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Aquests tractaments es donen sempre amb nens en edat de jugar, que ja estan acostumats a practicar 

aquestes situacions espontànies i relaxants que faran més fàcil el procés d’artteràpia. Tot i així, no es pot 

parlar d’un reconeixement ple de l’artteràpia en la Seguretat Social d’Espanya
32

. 

Són molt pocs els articles, cap revista i gairebé cap llibre específic sobre l’artteràpia, ni traduït d’un altre 

idioma o escrit en espanyol. Podem citar-ne algun d’escrit i editat a Espanya: Arteterapia. La creación 

como proceso de transformación, el qual està capitanejat per Jean-Pierre Klein, Mireia Bassols i Eva 

Bonet de l’AEC (Associació per a l’Expressió i la Comunicació); també Arte, teràpia y educación. La 

creación como proceso de transformación individual y colectiva, el qual tracta d’una recopilació de les 

actes de les primeres Jornades d’Art, Teràpia i Educació recopilades per Nadia Collette i Ana Hernàndez; 

Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación, coordinat per Pilar Mª Domínguez-Toscano i 

subvencionat per la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia; Arteterapia y educación, coordinat 

per Marián López F. Cao i Noemí Martínez Diez, amb la col·laboració de diversos arterapèutes i 

professors d’art.  

De llibres traduïts al castellà contem amb Arteterapia. Una introducción, de Jean-Pierre Klein, un 

psiquiatra, director del Institut National d’Expression, Creation, Art et Thèrapie de París i de la 

Revista Art et Thèrapie.   

També s’han dut a terme jornades a la universitat valenciana el 2001, altres en la universitat de Huelva el 

2004 o nombrosos seminaris en les universitats de Granada (1999-2000), Sevilla (2003), Murcia (2004), 

Burgos (2004), Salamanca (2004)
33

.  

Dels pocs estudis que es duen a terme sobre l’artteràpia, la majoria en són qualitatius (informes clínics, 

estudis de casos) fets amb diferents pautes cada un d’ells. Pel que fa als quantitatius, que en són pocs, 

quan es valora el resultat dels estudis i s’inspeccionen les condicions de cada persona amb la que s’ha 

experimentat, es troben factors com ara que la mostra de persones no havia estat aleatòria, que alguns dels 

subjectes tenien voluntat de cura...tots, factors que influeixen en el resultat, que deixa de ser tan objectiu 

com semblava. 

 

Espanya, però, no deixa d’investigar sobre aquest tema, ja sigui mitjançant tesis doctorals, conferències o 

treballs d’investigació. Carmen Alcalde Spirito, per exemple, va fer una tesis sobre “Expresión artística y 

teràpia. Talleres de expresión plàstica para pacientes psiquiátricos en un Hospital de Día” que va esser 

llegida el 2001, el 2002 la professora de xipriota María Vassialiadou Yiannake va presentar la seva tesis 

sobre “La expresión artística como alternativa de comunicación en pacientes esquizofrénicos. Arteterapia 

y esquizofrènia”, el 2004 Lilia Polo Dowmat va fer una altra tesis sobre “Técnicas plásticas del Arte  

32. Vegeu annex pàg. 104-105 per apreciar un exemple de la pràctica de l’artteràpia a l’actualitat en un hospital de Barcelona. 

33. Arteterapia. Nuevos caminos para la mejora personal y social [llibre en línia] 

<http://www.asanart.es/docs/nuevos_caminos.pdf> pàg. 43 [28.1.2013] 
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Moderno y la posibilidad de su aplicación en Arteterapia”. També s’han fet estudis com el de 

l’artterapeuta Teresa Pereira sobre “Arte Terapia y Hospitalización Infantil” el 2004 i d’altres
34

. 

 

9.3 ESTUDIS D’ARTTERÀPIA A ESPANYA 

Els estudis universitaris de tercer cicle en artteràpia a Espanya van començar a la Universitat de 

Barcelona l’any 1999 i un any més tard a la Universitat Complutense de Madrid. Les properes 

adquisicions seran Granada i Múrcia.  El màster va dirigit indistintament a llicenciats en Belles Arts, a 

altres llicenciatures creatives o a la branca de Psicologia, Psicopedagogia, etc. Els psicòlegs hauran de 

solucionar un dèficit en lectura visual, comprensió dels processos creadors, comprensió estètica, 

coneixement de moviments artístics i avantguardes i tècniques creatives i procedimentals i, per contra, els 

provinents de Belles Arts, hauran d’aprendre psicologia evolutiva, psicobiologia, tècniques d’intervenció, 

etc. És, doncs, per això, que el màster aglutina ambdós aspectes. Aquest màster es pot practicar a la 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, així com a la UVic, de Vic. També a la UB, Universitat de 

Barcelona, per exemple. 

L’Escola d’Estiu de La Universitat Complutense organitza, des de 2004, un curs de cent hores de durada 

durant el mes de juliol sobre artteràpia. També, però de forma privada, l’artterapeuta Elvira Gutiérrez ha 

començat a oferir una formació en artteràpia, treballant des de la psicologia humanística gestàltica
35

. 

Aquest màster no pretén formar gent per substituir la labor dels psicoterapeutes, sinó col·laborar amb ells. 

L’artteràpia és una disciplina nova, amb unes característiques determinades que no substitueixen, però 

tampoc estan sota el mandat d’altres àrees.  

A més, el màster aconsella que la part pràctica dels estudis sigui la teràpia personal com a mètode 

d’autoconeixement necessari per a enfrontar-se a l’atenció de col·lectius en risc.  D’aquesta manera és 

possible comprovar en primera persona si la teràpia que es disposa a practicar funciona, realment, amb la 

persona mateixa i així serà més fàcil posar-se en la pell del pacient que es tractarà.  

Per últim, és important, també que els art terapeutes tinguin experiència educativa. Qui sigui art terapeuta 

serà alhora artista, terapeuta i, menys important però cert, mestre.  

 

 

34. Tesis i estudis explicats a Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación. [en línia] 

<http://www.asanart.es/docs/principios_ambitos.pdf>  pàg. 28-31 [24.12.12] 

35. Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación. [en línia] <http://www.asanart.es/docs/principios_ambitos.pdf>  pàg. 28 

[24.12.12]  

 



Treball de Recerca 2012-2013 ART TERÀPIA ART. Una bona alternativa per als nens 

 

 
 43 

10. ELS NENS 

 

La primera etapa de la vida és la que pateix el període de formació de més aspectes del individu. Així 

doncs, els nens han de conviure amb una evolució constant del seu cos i el seu pensament, essent ells 

encara en procés de construcció, amb mancances  i aspectes que ja contenen, però canviaran. 

L’artteràpia està preparada per alleugerir algunes d’aquestes mancances que els individus entre els dos i 

els divuit anys pateixen. El fet que es treballi amb un tercer element, permet dur a terme una pràctica 

averbal, és a dir, iniciar el procés de representació de l’obra sense parlar o paraverbal acompanyar la 

pràctica amb explicacions. Sigui de la manera que sigui, no serà mai necessari, en aquest tipus de teràpia, 

utilitzar la paraula com a únic mitjà.  

Aquesta característica és una de les que demostra millor els beneficis d’utilitzar l’artteràpia amb els nens, 

que no és necessari saber expressar-se bé verbalment. En pràctiques com aquesta es busca l’expressió de 

les preocupacions i sentiments i és normal que els nens no tinguin encara prou lèxic ni sàpiguen trobar les 

paraules adequades per expressar el que senten. Justament per això, l’artteràpia es basa en el dibuix, on, 

de manera no conscient, el Jo pot expressar les situacions conflictives sense censura ni control i els 

pacients s’expressaran sense haver de desviar concentració en trobar la manera de com fer-ho, perquè 

això serà un acte inconscient. A més, el col·lectiu dels infants té el llenguatge dels símbols molt més 

proper que cap altre, de manera que també serà de força ajuda. 

A part de permetre al pacient relaxar-se, resoldre problemes de manera natural i expressar sentiments 

difícils de tractar, aquesta pràctica estimula la imaginació i la creació. Els nens/es no van a un psicòleg i 

es disposen a respondre les preguntes que l’especialista fa, sinó que van amb l’objectiu de fer alguna cosa. 

Tot i que el resultat que es vol obtenir no té res a veure amb una millora en la creativitat o imaginació, és 

l’objectiu que molts dels nens es proposen, i el fet d’anar a les sessions d’artteràpia a fer coses, els farà 

sentir, implícitament, que fan quelcom per a curar-se.  

El que succeeix moltes vegades és que els pacients no saben que poden fer allò que acaben fent. El món 

de l’art tira enrere a molta gent, i més si es tracta de nens, que encara estan aprenent a saber perdre i a 

entendre que no tot el que és maco estèticament, és el millor. Tot i que per als nens sembla més important 

que els resultats agradin als demés que a ells mateixos i necessiten l’aprovació d’un nombre de persones, 

en artteràpia es preguntarà al final dels projectes si agrada o no a la persona mateixa, i aquest serà un dels 

objectius, la satisfacció amb un mateix, i, per tant la millora de l’autoestima i la confiança.  

Un cop s’estigui practicant aquesta teràpia i ja es comencin a notar els resultats, un dels factors que es 

notarà és l’augment de la capacitat de comunicació, doncs inconscientment, quan una persona esta 

relaxada, troba la manera d’expressar els seus sentiments i té una autoestima i una confiança en sí mateix 
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per sobre dels mínims, serà més senzill poder-se comunicar amb els demés. Aquest serà un procés que 

anirà apareixent inconscientment i provocarà una millora personal. 

Per contra, i tractant-se de nens/es, serà més complicat el fet que ells no reflexionen ni prenen consciencia 

dels resultats tan fàcilment com els adults. Per tant, alhora de comprovar si l’artteràpia fa efecte, la 

resposta per part dels nens a la pregunta “Et sents millor amb tu mateix?” no serà l’esperada, perquè ells 

no tindran, encara, capacitat de valorar-ho. A més, els nens, moltes vegades amaguen els seus sentiments 

per principis, a la infantesa i a l’adolescència sempre es dóna importància a un cert tipus de valors que 

després canvien al llarg de la vida. Un exemple en són les conclusions que van treure després de treballar 

amb nens i adolescents en hospitals un grup d’investigadors. Deien que els nens: 1) poden negar la 

existència del trauma, 2) quan estan en aquest estat d’hospitalització senten culpabilitat perquè perceben 

ser la causa d’una tragèdia, 3) interioritzen o bé exterioritzen de manera mal humorada el trauma de la 

malaltia, 4) es retiren o s’aïllen ells mateixos en un entorn estressant, 5) reprimeixen els seus sentiments 

sobre el shock, 6) es tornen obsessius vers la mor a la mort. 

 Per tant, com que encara no tenen la capacitat de reflexionar i valorar les situacions en les que es troben, 

els nens poden resultar ser més complicats i necessitar teràpies lleugerament diferents a les dels adults pel 

que fa a la forma de la teràpia, la qual no pot ser codificada, sinó que haurà de variar segons l’edat, la 

patologia, el context i la demanda. Això farà que la responsabilitat canviï amb la progressió del nen i que 

mica en mica s’hagi d’anar enfrontant a diferents tècniques que no coneixerà i haurà d’aprendre i 

combatre la por de no saber fer-les o de no obtenir els resultats que ell vulgui. En les pràctiques amb els 

adults es pot presentar sempre la mateixa forma d’actuació i, per tant, una teràpia més regular.  

Com a curiositat, el dibuix es troba entre les tècniques especialitzades per adquirir informació durant els 

processos judicials sobre abús, especialment en els interrogatoris efectuats a nens petits. Mitjançant el 

dibuix, la nena o nen aporta informació de la qual, probablement, no té ni consciencia
36

. 

10.1 TIPUS DE TERÀPIES  

·Sessions en grup  

En aquest cas es pretén ajudar els nens solitaris, tímids etc. a interrelacionar-se millor amb els seus 

companys. 

·Sessions amb familiars 

Són aconsellables quan els problemes que afecten el nen tenen el seu origen en una disfunció del nucli 

familiar, no essent possible la seva correcció mitjançant el tractament individualitzat dels diferents  

36.Arteterapia. Nuevos caminos para la mejora personal y social. [llibre en línia] 

<http://www.asanart.es/docs/nuevos_caminos.pdf> [30.12.2012] 
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membres. En aquestes sessions el terapeuta pot apreciar com interactuen els membres de la família i 

ofereix als membres la possibilitat de descobrir i corregir els patrons de conductes inadequats. De la 

mateixa manera, es pretén que els pares siguin conscients del gran valor que posseeix el joc com a reflex 

del món intern del nen. 

·Sessions individuals 

Apropiades per a nens que requereixen una atenció especial: trastorns psicòtics, deficiència o període 

traumàtic en la seva vida.  

En qualsevol dels casos, els tractaments poden ser de curta, mitjana o llarga durada, segons escaigui.  
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11. INTERPRETACIÓ DELS DIBUIXOS 

Abans que res, l’anàlisi dels dibuixos dels nens és una pràctica força discutida entre els molts que la 

recolzen i els molts que hi troben objeccions, tot i així, forces especialistes en tenen nocions per tal 

d’utilitzar-la com a acompanyament dels seus coneixements, no pas com a tècnica única- Es tracta d’una 

tècnica projectiva
37

, el resultat de la qual hauria de ser avaluat per un expert i interpretat amb la resta del 

conjunt d’informació que es coneix del nen.  

El nen parla dels seus dibuixos amb naturalitat, com si d’un joc es tractés, i, precisament per això, per la 

valuosa informació que aporten i perquè es tracta d’un mètode poc intrusiu, els especialistes acostumen a 

recórrer a aquesta tècnica amb nens. 

És també important tenir en compte que el dibuix s’ha d’analitzar conjuntament amb altres coneixements 

sobre el nen com, per exemple, l’actitud que té alhora de pintar-lo, la col·locació... Per poder interpretar 

un dibuix, s’ha d’estar present mentre aquest s’està creant, ja que l’anàlisi comença quan el dibuix està en 

procés, a més, aquest dibuix s’haurà d’interpretar en tot el seu context, no en parts aïllades i, molt menys, 

repetim, sense tenir en compte la manera de ser del nen/a. 

Bé, doncs, aquí hi ha una sèrie de guies per interpretar
38

: 

Mida del dibuix: normalment s’associa a l’energia vital del nen, a la seva tendència a expandir-se o 

retreure’s. Els que són retrets, amb sentiments d’inferioritat o amb baixa autoestima fan dibuixos petits.  

Per contra, els alegres, extravertits...acostumen a fer dibuixos que ocupen entre el 50% del full. Els que  

ocupen el 70% o més, poden indicar que tenen massa autoestima, això pot indicar que és un nen agressiu, 

o que està a la defensiva.  

 

Direcció del dibuix: el dibuix que s’acostuma a dirigir cap a l’esquerra denota introversió i 

distanciament, i el que té la direcció cap a la dreta, comunicació i extraversió. 

 

Emplaçament del dibuix: si el dibuix està a la part superior del full, acostuma a indicar que té tendència 

a fantasiejar, a idear. Quan el col·loquen a la part inferior, indiquen que necessiten seguretat i que són 

clarament realistes. Si es troba al costat dret, acostumen a ser extravertits i amb uns objectius en el futur, i 

cap a l’esquerra, introversió i inhibició. Quan el situen just al mig, acostuma a indicar que tenen un bon 

autocontrol, que són realistes i objectius.  

 

 

37. Per a més informació sobre les tècniques projectives vegeu 7. La figura del artterapeuta de la I. PRIMERA PART. Pàg. 36  

38. Claves para la interpretación por parte de los dibuixos infantiles [en línia] <http://www.psicoglobalia.com/claves-para-la-

interpretacion-de-los-dibujos-infantiles/> [30.12.2012] 
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Pressió en el traç: si aquest és molt fort, pot indicar agressivitat, impulsivitat; i si és dèbil, depressió, 

timidesa, inhibició, etc. 

 

Forma del traç: les línies rectes acostumen a ser més típiques d’agressivitat, tot i que també dels que 

tenen un fort control de les seves emocions. Les corbes tendeixen a denotar suavitat, dolçor, emotivitat, 

etc. 

 

Continuïtat del traç: quan els traços estan fragmentats, pot indicar inseguretat, dificultat en les relacions 

socials, sobreprotecció dels pares, etc. Però quan són continus informen que són nens més segurs de sí 

mateixos i extravertits, sense problemes amb la sociabilitat.  

 

Ombrejat: és una tècnica que en la interpretació de dibuixos infantils pot significar ansietat i angoixa. 

 

Marques d’esborrat de la goma: quan n’hi hagi moltes, evidenciarà inseguretat. 

 

Comportaments i pensaments obsessius: el nen recorre pràcticament sempre al mateix tema o colors en 

els dibuixos. Si s’equivoca o creu que no li ha quedat prou bé sent molta ansietat i esborra amb 

freqüència. 

Simetria: si la simetria manca, pot indicar una falta d’adequació de sentiments de seguretat. 

 

Moviment: no acostuma a reflectir-se molt en els dibuixos dels nens, però quan n’hi ha, indica que el nen 

té un bon equilibri personal en la majoria de les coses que fa. 

Agressivitat i desobediència: les dents molt destacades, els braços molt llargs amb les mans tancades, 

urpes en comptes de dits i dibuix de lletres, nombres, signes o objectes en una progressió ascendent en la 

mida.  

Ansietat, por: el nen pot dibuixar-se dins un espai tancat com si fos un refugi. Les cares que dibuixi seran 

poc expressives. Si la por és cap a alguna persona en concret, la pot representar amb els braços curts o, 

directament, sense ells. La presència de la por es pot veure reflectida també quan s’ombreja molt la cara. 

Motivació per a l’aprenentatge i l’escola: els dibuixos estan centrats, ocupen bona part del paper, són 

proporcionats i rics en detalls. El nen que se sent motivat dibuixa rostres somrients, amb grans ulls i molt 

expressius. Els braços es troben oberts i les cames ben definides. 

Egocentrisme: els caps són enormes i si es tracta d’un dibuix de família o de varies persones, el nen es 

dibuixa primer i sobresurt per sobre dels demés. 
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Perseverança: figures ben contornejades, riquesa de detalls i els personatges amb el rostre expressiu i 

amb tots els elements. El cap està ben definit i s’utilitza el color. El traç és pausat i poc impulsiu, amb 

bona atenció. 

Dèficit d’atenció i impulsivitat: El dibuix serà desorganitzat, poc definit i sense detalls. Els objectes que 

hi apareixeran seran irreals o molt distorsionats. El nen tendirà a dibuixar només elements del seu interès i 

a ocupar tot l’espai del paper amb poques formes mal disposades. Quan coincideixen dèficit d’atenció i 

impulsivitat, el dibuix passa a ser més una descàrrega tensional que una activitat agradable. 

Lateralitat creuada: es manifesta per la presència de figures, lletres o números de forma invertida (com 

reflexes en un mirall) i el traç del dibuix és irregular amb formes distorsionades.  

Autocontrol: hi ha simetria en el dibuix i les formes són ondulades i ben proporcionades. A més, si el 

dibuix  està pintat, no es traspassen els límits del contorn. 

Autoestima: Un nen amb bon concepte de sí mateix organitza bé l’espai del que disposa en el seu foli per 

dibuixar, les persones que dibuixa són grans i tenen els braços i mans obertes. La seva expressió és 

positiva. Quan un nen, per contra, està patint alguna situació de conflicte, acostuma a dibuixar els braços 

enganxats al cosa, com expressió neutra o trista. La mida de la figura depèn de com l’afronta. Si ho viu 

com una agressió a la que ha de plantar cara, dibuixarà la figura gran, si, en canvi, se sent indefens, amb 

pors o incapaç de superar el problema, dibuixarà la figura petita. 

11.1 TESTOS D’ANÀLISI 

Hi ha diversos tests que s’utilitzen per analitzar certs tipus de dibuixos. Tres dels més importants són: el 

test HTP (House, Tree, Person), el test dibuix de família i el test dibuix de figura humana.  

El primer consisteix en demanar als nens que dibuixin una casa, un arbre i una figura humana. L’arbre 

s’interpreta com la projecció d’un mateix i, l’aparença del tronc, una amplada, color o mida, ens dóna 

pistes de la percepció que té de sí mateix. Un nen introvertit, per exemple, faria un cop petita i un 

extravertit, per contra, gran. També els de caràcter agressiu es copsarien perquè faria la copa dels arbres 

amb punxes. Les arrels són el que ens connecta amb la nostra família. Si no hi ha arrels, l’arbre és 

inestable a la base o no hi ha terra, és símptoma que el nen percebi poca comunicació a la família. També 

és símptoma de buit emocional familiar el fet de dibuixar un forat en mig del tronc. Per tant, els signes 

positius són una copa més gran que el tronc, els colors adequats i fruites o animals. Com més típic sigui 

l’arbre, més socialitzat estarà el nen/a. La casa és la relació amb el món exterior, amb el seu entorn social. 

Si el nen tanca les finestres i portes de la habitatge que crea, és perquè és una persona tancada, si les obra, 

reflexa el seu caràcter sociable. 
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El segon és el test dibuix de família i és caracteritzat per una fàcil administració, una fàcil interpretació i 

és de molta utilitat per estudiar les relacions familiars. És un test que es pot aplicar des de els quatre anys 

i s’acostuma a fer a la manera de Corman en la que s’indica “Dibuixa’m una família” o “Imagina una 

família i dibuixa-la”. Les claus del dibuix en família són principalment:  

-La distància entre personatges, que significa la distància emocional entre les persones dibuixades. 

-Quan es dibuixa en diferents parts del paper, és significatiu de la incomunicació. 

-Quan es dibuixa en estrats o capes, també informa de la existència de problemes de comunicació. 

-La persona més important pel nen serà dibuixada primer, acostuma a ser la de major mida, la que té més 

detalls o colors, o bé la que està en tot el centre del dibuix, i la resta al seu voltant. 

-Quan un membre de la família està desvalorat pel nen, pot succeir que no el dibuixi, o que el dibuixi 

l’últim, o més petit que els demés, o distanciat o de manera poc acurada o amb la mancança d’alguna part. 

-L’ordre en que se situen els membres de la família, és l’odre d’importància familiar que els hi atorga. Si 

dibuixa primer la mare, després a ell, després el pare i, per últim, el germà petit, així és per a ell l’ordre 

d’importància familiar.  

 

L’últim dels tests, el de la figura humana, és menys utilitzat que l’anterior, però pot utilitzar-se des de la 

infància fins la edat adulta. És important tenir en compte factors com l’ambient cultural del examinat, 

l’edat madurativa, etc.  

Es comença demanant al examinat que dibuixi una persona. Posteriorment se li demana que en dibuixi 

una altra del sexe contrari a la que hi ha dibuixada al full, i, finalment, que s’autodibuixi en una altra. 

Hem de fixar-nos sobre tot en la primera, ja que és la més espontània i pot reflectir una expressió de sí 

mateix. Les altres parlen més de la relació de la persona amb el medi que l’envolta.   

A l’hora d’analitzar les persones ens hem de fixar en els detalls: 

-El cap reflexa les aspiracions intel·lectuals, emocionals i socials. És on s’hi acostuma a posar més detall. 

Si està molt desproporcionada pot indicar frustracions o vanitat. 

-La cara reflexa timidesa o evasió en les relacions socials quan l’autor/a omet els detalls o dibuixa la cara 

fosca. Si està massa marcat, pot esser agressiu i socialment dominant. 

-Els ulls molt grans podrien denotar desconfiança, els molt petits curiositat i culpabilitat, si estan buits 

immaduresa emocional i si estan tancats, desig d’aïllament.  

-Les mans i els braços juntament amb les orelles i els peus, són el que més freqüentment s’omet en els 

dibuixos. Quan els braços estan enganxats al cos, significa inhibició: si estan oberts, necessitat d’afecte i 

sociabilitat; si estan darrere de l’esquena o de les butxaques, timidesa o evasió.  
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-Pel que fa a la roba, si apareixen botons, és normal en els nens, tot i que denoten immaduresa, sobre tot 

en adults. Si hi ha butxaques i són grans, s’associen normalment amb sentiments de culpa, evasió 

emocional o problemes de caire sexual. 

Normalment, en el primer dibuix es dibuixen a sí mateixos i és convenient comparar-lo amb el dibuix del 

altre sexe, pel que fa a la mida, detalls i forma. Això ens informa de l’actitud del nen en relació a un propi 

sexe i al sexe contrari.  

És molt important no fer un judici extrem de les conclusions. Els art terapeutes ja saben, però, com 

interpretar els dibuixos depenent del pacient i sempre com a mètode d’ajuda.  
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12. L’ESTADI DEL MIRALL, JEAN-JACQUES LACAN 

Lacan va esser un psicoanalista 

francès del segle XX, qui va 

parlar de l’estadi del mirall per 

definir la troballa del nadó de la 

seva identitat. Quan, els primers 

mesos de la vida, es col·loca un 

nadó davant un mirall, no sap 

com funciona i no es reconeix a sí 

mateix, fins i tot acostuma a 

intentar agafar el que hi veu. Ara 

bé, al voltant dels divuit mesos, 

en canvi, sí que és capaç de 

reconèixer-se al mirall. Segons 

Lacan
40

, el fet de reconèixer-se al mirall té molta importància en la formació de la pròpia identitat i, per 

això, parla d’aquest estadi. A més, durant aquesta etapa compresa entre els sis i els divuit mesos d’edat, 

també es dóna el desenvolupament del Jo com a instància psíquica.  

Dos processos, com a mínim, han de convergir perquè es produeixi l’estadi del mirall. El primer és la 

suficient maduració de les àrees del cervell especialitzades en la percepció i processament de la 

informació visual, i el segon, que existeixi un semblant que serveixi al nen d’estímul. Aquest semblant, 

aquest Altre, és el principi de la mare (o qui compleixi la funció materna). Ella no serà només el model 

visual en el qual el nen s’identifiqui corporalment, sinó la configuradora de la imatge corporal al 

“modelar” el nen.   

Quan succeeix l’estadi del mirall, l’infant deixa d’angoixar-se vers l’absència de la mare, passant a poder 

alegrar-se percebent-se reflectit al mirall i, sobre tot, dotat de la unitat corporal, d’un cos propi. Aquesta 

alegria experimentada al observar la seva imatge és també un primer moment de sentiment de plaer amb 

el seu cos.  

Així, l’estadi del mirall revela la configuració del jo del subjecte. Com que perquè tal hagi passat, ha estat 

menester l’estímul extern des d’un semblant, Lacan dedueix allà que, en principi, inicialment, tot el Jo és 

un Altre.  

 

40. Jean-Jacques Lacan és conegut com el pare de la Paranoia. Per a més informació visiteu: <http://intercanvis.es/pdf/11/11-

03.pdf> És un PDF on Emilio Galende parla De las psicosis paranoicas: Lacan y la nosografía. 
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Però l’estadi del mirall per sí sol, amb la implicació de la mare o la funció materna no resulten suficients 

per a la subjectivació. Lacan dedueix després que es requereix un tercer. És aquesta la funció paterna, la 

que permetrà mantenir la noció d’unitat corporal del subjecte i després el desenvolupament psíquic que 

esdevé a partir d’aquesta primera percepció d’unitat. 

Segons Lacan, en el moment en el que el nen es descobreix a sí mateix davant el mirall és un moment 

d’entusiasme i alegria perquè és el moment en el qual comença a veure la possibilitat de ser autònom i de 

controlar el seu propi cos. Necessàriament, perquè es formi el Jo, cal que s’identifiqui amb una imatge, 

però l’estadi del mirall també és un parany. La imatge que el nadó veu en el mirall, en realitat, no és ell 

mateix sinó una copia imperfecte, una imatge. Per tant, el nadó s’identifica amb una imatge parcial, falsa 

de sí mateix. 

De fet, segons com, al llarg de tota la vida, estem sotmesos a aquest procés d’identificació amb imatges, 

que és necessari per formar la pròpia identitat, però implica sempre que també, alhora, ens estem 

enganyant a nosaltres mateixos.  

 

12.1 ACCIDENTS
41

 

Ens construïm com subjectes dins de l’espai del llenguatge i la paraula, però aquest procés de construcció 

no es produeix sense accidents i la psicosis és, justament, això, la conseqüència d’un accident on no 

només conta la determinació de la figura parental, que és una condició necessària però no suficient, sinó 

que també s’ha de tenir en compte l’atzar.  

Ens movem en un espai del que coneixem les mides des de la nostra incorporació primerenca a partir del 

principi de separació en relació a aquest Altre que és la figura de la mare. Aquesta separació es duu a 

terme a través d’una funció específica que anomenem pare. És qui ve a produir aquesta separació entre la 

mare i el nen.  

Per al psicòtic, la funció paterna no es compleix i les senyals per transitar per aquest espai es tornen 

sospitoses com en el cas de la paranoia, o es fan equivocades i enganyoses com a l’esquizofrènia. La 

mancança de la funció paterna esmentada no permet el psicòtic la percepció del seu cos com a un, 

unificat.  

Un altre aspecte a destacar en relació al cos és el contacte amb el cos del semblant, fet al que defugen 

sistemàticament per l’angoixa que els produeix. Al no comptar amb la distància simbòlica que al neuròtic  

41.Són aquestes algunes de les formes de creació de les patologies, tot i així, cal apuntar que no són les úniques. 
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el permet tocar o esser tocat, el psicòtic necessita posar una distància real que faci aquella funció paterna 

a la que no pot recórrer quan cal. 

Alejandro Gómez-Franco
42

 a Arteterapia. La creación como proceso de transformación, apunta que en 

les produccions plàstiques, ja siguin pintures o dibuixos, de psicòtics, es fa un tractament molt particular 

del espai que consisteix en la falta de l’ús de la perspectiva. En el cas que hi hagi varis elements, en la 

composició d’aquests no hi ha quasi cap relació entre sí, com si es tractés de l’absència d’un vincle 

discursiu, lletres soltes que no arriben a organitzar-se en un text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Alejandro Gómez-Franco a Arteterapia. La creación como proceso de transformación. Pàgina 172.  
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13. QUÈ ÉS L’AUTISME? 

Quan es pensa en una persona autista, poden aparèixer conceptes com “mudisme”, “solitud”, “opacitat”, 

“silencis”... Les persones amb autisme comparteixen la incapacitat de relacionar-se de forma normal amb 

les altres persones i amb les situacions que les envolten des del començament de la vida. Són incapaces de 

preveure esdeveniments en funció d’experiències passades i presents, de comprendre els estats mentals de 

les emocions i determinades conductes com l’engany, la ironia, el doble sentit i altres.  

El terme autisme prové de la paraula grega autós, el significat de la qual vol dir “un mateix”. La 

introducció d’aquest símptoma en el món del a psicopatologia va ser obra del psiquiatra suïs Eugen 

Bleuler que va utilitzar el terme autisme per a descriure un dels símptomes de l’esquizofrènia.  

L’autisme és un trastorn del desenvolupament que persisteix al llarg de tota la vida. Es manifesta en els 

nens regularment entre els divuit mesos i els tres anys d’edat. Fa que les persones que el pateixen tinguin 

les funcions superiors bàsiques alterades, és a dir, les funcions del llenguatge, la inferència mentalista, la 

ficció simbòlica, l’accés intersubjectiu i l’organització narrativa de l’experiència. La conseqüència 

d’aquesta mancança és que no poden adquirir aquestes capacitats mitjançant els mateixos processos que 

altres nens
43

. 

Les causes d’aquesta malaltia en són desconegudes tot i que des de fa molts anys es reconeix com a un 

trastorn del desenvolupament. No obstant això, molts investigadors creuen que és el resultat d’algun 

factor ambiental que interactua amb una susceptibilitat genètica.  

Pel que fa al diagnòstic, aquest va des dels quatre mesos als quatre anys. En alguns casos, la identificació 

no es realitza fins molt de temps després, a més, cal anar molt amb compte i s’ha de fer un diagnòstic 

molt acurat perquè pot arribar a confondre’s amb esquizofrènia infantil.  

Hi ha diferents tipus i graus d’autisme. Síndrome d’Asperger és la manera d’anomenar els autistes de 

funcionament alt, és a dir, persones amb alts nivells d’intel·ligència i que acostumen a tenir “illots 

d’habilitat” en determinades parts del cervell, a aquestes també se les anomena “idiot savant”. En els 

casos més lleus, les característiques d’aquests poden, fàcilment, confondre’s amb la timidesa, la falta 

d’atenció i l’excentricitat. L’altre grup que engloba tots els altres casos és el síndrome autista correntment 

així anomenat. En els casos més greus d’aquest hi ha una completa absència de la parla de per vida, un 

comportament extremadament repetitiu, no usual, auto-perjudicial i agressiu. Val a dir que aquesta és una 

divisió molt general, que cada cas compta amb diferents característiques que no tenen perquè ser les 

mateixes en la seva totalitat a les d’una altra persona que pateix el mateix grau.  

43. Per a veure l’autisme aplicat a alguna experiència personal recomano el llibre El curioso incidente del perro a medianoche de  

Mark Haddon, on el narrador en primera persona és el mateix protagonista, un nen autista que pateix el Síndrome d’Asperger. 
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13.1 CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE NENS AMB AUTISME
44

 

Cada nen amb autisme és molt diferent, com ja s’ha esmentat, dins de les dues grans divisions, cada cas 

és inèdit. Malgrat això, s’han pogut establir alguns dels comportaments que comparteixen de manera molt 

similar entre ells
45

: 

·Llenguatge poc o nul. També hi ha la possibilitat de perdre la parla progressivament. 

·Ecolàlia, és a dir, repetir de manera involuntària una paraula o frase que acaba de pronunciar una altra 

persona en la seva presència. 

·Actua com si fos sord, no obstant això, no suporta alguns sons o llums molt fortes com, per exemple, la 

liquadora o el microones.  

·No mira directament als ulls. 

·Hi ha una obsessió cap als objectes sense cap raó. 

·Manca d’interès per les joguines i/o no utilització adequada. Tampoc hi ha una pràctica d’un joc de 

ficció espontani i variat, ni tan sols d’imitació social adequat al nivell evolutiu. 

·Hi ha tendència a reunir objectes o col·locar-los en línia.  

·Mostra de total desinterès per l’entorn i per les relacions socials amb els demés. 

·No respon al seu nom. 

·Quan vol alguna cosa no la demana, sinó que agafa la mà d’algú per a dirigir-lo fins a on hi ha el que ell 

vol. 

· Refusa el contacte físic, no li agrada que el toquin o l’agafin. 

· Mou les mans com si intentés volar en forma rítmica i constant. 

·Resta en posició quieta observant un punt com si estigués hipnotitzat. 

·Camina de puntetes. 

·Pot esser o bé hiperactiu o passiu, és a dir, massa inquiet o massa quiet. 

· Mostra agressivitat i/o pot ser, en ocasions, auto agressiu. 

· Hi ha una gran obsessió per l’ordre i la rutina, refusa totalment els canvis i li costa molt adaptar-s’hi. 

· S’enutja força i fa “rabietes” sense cap raó aparent perquè no aconsegueix alguna cosa. 

· Somriu sense raó aparent. 

· Alguna vegada, aquests nens, a més de ser autistes, tenen algun altre trastorn del desenvolupament 

(retràs mental, motriu...) 

· Només un petit segment de nens amb autisme arriba a mostrar un alt grau d’intel·ligència; la seva manca 

d’aprenentatge es fa evident degut, precisament, a la pobre o nul·la comunicació.  

· En alguns casos es donen problemes amb el menjar. Moltes vegades no volen menjar algun aliment pel 

color o per la textura. També hi ha certs problemes amb el fet de no mastegar correctament i això pot  

 

44. No tots els casos d’autisme han de comptar amb totes aquestes característiques. 

45. Síntomas del niño con autismo [en línia] < http://www.peques.com.mx/sintomas_del_nino_con_autismo.htm> [27.12.12] 

http://www.peques.com.mx/sintomas_del_nino_con_autismo.htm
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provocar problemes d’estrenyiment, la qual cosa és una altra característica del autisme, resistència al anar 

al bany.  

 

13.2 TRACTAMENTS PER A NENS AMB AUTISME 

Els nens amb autisme són diagnosticats pels pediatres després que els pares hagin estat observant com 

aquest es comporta i es comunica. En el cas que sigui el pediatra qui el diagnostica primerament, el 

derivarà a un psiquiatra, neuròleg o psicòleg, atenent a les necessitats del pacient. L’Artteràpia, estant 

com està avui en dia en el nostre país, serà suggerida pel psicòleg o especialista. També és cert que els 

pares sempre tenen la possibilitat de triar ells on volen dur el fill. El que s’acostuma a fer, és comparar els 

diferents diagnòstics i, tot i que l’autisme no tingui cura, es pot dur al nen a una formació més acurada 

sobre aspectes que a altres nens no els costen tant, però a ells sí. Normalment es combinen els tractaments 

que poden incloure: logopèdia, fisioteràpia, teràpia conductual, entrenament en habilitats socials, 

musicoteràpia, medicació i molts més. 

S’han provat infinitat de tractaments per a nens amb autisme, alguns han tingut major èxit que d’altres. És 

cert, però, que les conclusions obtingudes han estat que el millor avenç s’assoleix amb una barreja o 

varietat de tractaments. A continuació trobem una llista d’alguns dels tractaments més coneguts
46

: 

Teràpia Conductual: és, també, anomenada com a mètode Lovaas, ABA o Skinner. Està basada en el 

conductisme, ensenya habilitats mitjançant reforçadors i aversius, és a dir, premis i càstigs.  

TEACCH: aquesta teràpia es basa en la comunicació visual, per mitjà d’imatges i símbols que 

representen conceptes o paraules. Aquest tractament, diuen, és una excel·lent opció una vegada els nens 

amb autisme estan sota control instruccional i ja tenen la capacitat de fixar la seva atenció. 

PECS (Picture Exchange Comunication System): és, aquest, un altre mètode de comunicació visual i 

de lecto-escriptura que ha estat aplicat amb força èxit en alguns estats de la unió americana
47. 

Tractament Químic i/o Fàrmac: és el tractament mitjançant medicaments, ja que existeixen casos en els 

que el nen té alguna disfunció (epilèpsia, per exemple). Els medicaments s’han d’administrar sota estricta 

vigilància mèdica i s’ha de mantenir una continua comunicació amb un neuròleg pediatra. 

Dieta lliure de Gluten i Caseïna: aquest tractament es refereix a la restricció d’aliments que tinguin 

aquests compostos, els quals es troben principalment a les farines de blat i als làctics. En alguns casos els 

seus resultats són favorables, és una bona opció ja que no té efectes secundaris. Abans d’iniciar-la, però,  

 

46.Tratamientos para el autismo [en línia] <http://www.peques.com.mx/tratamientos_para_el_autismo.htm> [27.12.2012] 

47.Més informació sobre el tractament PECS [en línia] < http://www.pecs-spain.com/descriptions.php> [27.12.12] 

http://www.peques.com.mx/tratamientos_para_el_autismo.htm
http://www.pecs-spain.com/descriptions.php
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es recomana treure els sucres per poder realitzar una valoració més objectiva
48

. 

 

Vitaminosis: Consisteix a proveir al nen d’una sèrie de vitamines. Alguns estudis han demostrat que a 

alguns nens els manquen o tenen insuficiència d’elles. Entre les més freqüents hi ha les vitamines del 

complex B (B6 i B12). 

Mètode Tomatis i Berard: Aquests mètodes es basen en el ensinistrament auditiu del nen que té autisme 

per arribar a obrir canals en el seu cervell. Aquesta teràpia és molt suggerida quan el nen mostra massa 

sensibilitat als sorolls. 

Musico Teràpia: Aquest mètode busca el vincle amb el nen a través de la música i el ritme.   

Dofino Teràpia, Equino Teràpia, etc.: És al teràpia amb dofins, cavalls, etc. És molt recomanada 

independentment dels seus avantatges o desavantatges, ja que serà una gran experiència per al nen.  

 

13.3 AUTISME I ARTTERÀPIA 

Les persones amb autisme tenen una gran capacitat d’aprenentatge encara que no puguin expressar 

obertament el que saben. Per això s’ha d’atendre als sentiments i sensacions que les persones amb aquest 

trastorn tenen vers la societat. Els trastorns autistes es caracteritzen per la dificultat per trobar el sentit a 

les seves accions i a les dels demés. Els seus actes semblen no tenir un propòsit definit i, fins i tot en els 

subjectes més capaços hi ha dificultat per encadenar les accions amb un propòsit final. Els nens autistes 

tenen una “malaltia de la imaginació”, no tenen capacitat imaginativa suficient per a posar-se en la pell i 

situacions dels personatges. Ells són incapaços de simular situacions hipotètiques, tendint a repetir els 

seus esquemes habituals.  

Com que els nens autistes tenen el major problema amb la comunicació verbal, l’artteràpia serà, només 

començar, una bona alternativa pel fet que no utilitza la parla com a instrument cent per cent. Després de 

testar l’efectivitat de l’artteràpia en l’autisme, van copsar que els problemes específics van ser la 

interacció social –en cas que fos una teràpia grupal- i la dificultat per a entendre i utilitzar el llenguatge 

parlat.  

És important assenyalar que el començament del desenvolupament d’habilitats artístiques succeeix en el 

moment de la pròpia predisposició del nen. També se sosté la idea que la pràctica del llenguatge verbal 

només comença una vegada el nen pot comunicar de manera eficaç els sentiments, pensaments i  

48. Objeccions a la dieta lliure en gluten i caseïna [en línia] < http://autismodiario.org/2011/07/14/las-dietas-libres-de-gluten-y-

caseina-y-su-validez-en-la-intervencion-en-el-autismo/> [27.12.12]  

http://autismodiario.org/2011/07/14/las-dietas-libres-de-gluten-y-caseina-y-su-validez-en-la-intervencion-en-el-autismo/
http://autismodiario.org/2011/07/14/las-dietas-libres-de-gluten-y-caseina-y-su-validez-en-la-intervencion-en-el-autismo/
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intencions a traves del llenguatge corporal i no verbal. Però aquest darrer procés no funciona de manera 

corrent amb els autistes. 

Estudis realitzats a pacients amb dany cerebral en la recepció de la imatge indiquen que el pensament 

visual i verbal poden treballar utilitzant camins diferents en els sistemes del cervell. Les gravacions del 

flux de sang en el cervell indiquen que quan una persona visualitza alguna cosa, el flux de sang augmenta 

sensiblement en l’escorça visual, en les parts del cervell que més estan treballant. Altres estudis mostren a 

pacients amb una lesió a l’hemisferi posterior esquerre que pot aturar la generació d’imatges visuals, dels 

records guardats a llarg termini, mentre que no estigui afectada la secció del llenguatge ni de la memòria 

verbal. Això indica que aquesta imaginaria visual que està a la part esquerre posterior del cervell i el 

pensament verbal depenen de sistemes neurològics diferents.  

A l’autisme, és possible que el sistema visual s’hagi estès per reemplaçar l’àrea verbal i els dèficits de la 

seqüenciació ja que el sistema nerviós té una habilitat notable de compensar-se quan es malmet
48

. 

Com hem conegut, l’artteràpia serà positiva per als nens amb autisme perquè no necessita la vida de la 

parla al cent per cent i, per tant, els nens autistes no es veuran forçats a fer allò que tan els costa. També 

hem apreciat que necessiten molta regularitat, si hi ha d’haver algun canvi se’ls ha de notificar amb 

antelació perquè ho assimilin, i necessiten molt d’ordre. En l’artteràpia, doncs, s’haurà de tenir cura 

d’aquest ordre alhora de fer la sessió
49

. L’art terapeuta haurà de saber, mica en mica, la manera de fer del 

pacient i tenir una bona capacitat intuïtiva, degut a la manca de fluïdesa verbal. I, a més, seran útils 

algunes de les estratègies per desenvolupar la motivació de les persones autistes com ara: permetre que la 

persona esculli les activitats i els materials, utilitzar reforços que indiquin que les conseqüències de la 

conducta de la persona estan directament relacionades amb les seves respostes, intercalar feines de 

manteniment –coneixements que ja saben- amb d’altres d’adquisició –per a aprendre coneixements nous-, 

donar les recompenses de forma immediata i contingent
50

. 

Actualment, en diferents parts del món: Anglaterra, EEUU (Carolina del Nord), Alemanya i Japó, s’estan 

realitzant una sèrie d’investigacions sobre artteràpia orientada a Autistes, que sembla tindran molt bons 

resultats. Pel que fa a Espanya, hi ha, a Burgos, un centre que s’ha dedicat a desenvolupar l’expressió  

 

48. Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación. [llibre en línia] <http://www.asanart.es/docs/principios_ambitos.pdf> pàg. 

193 [27.12.12] 

49. Vegeu el punt 6.1.4 sobre l’ordre. Pàg. 29 

50. Fixem-nos en que les estratègies proposades a : Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación. [llibre en línia] 

<http://www.asanart.es/docs/principios_ambitos.pdf> pàg. 193 [27.12.12] segueixen una metodologia amb punts en comú amb la 

Teràpia Conductual de l’apartat 13.2 (Tractaments) de la tercera part L’autisme i l’artteràpia. Pàg. 52 
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artística com a mitjà d’ajuda i expressivitat per a aquests nens, arribant a realitzar dues grans exposicions 

dels seus treballs per tota Europa
51

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación. [llibre en línia] <http://www.asanart.es/docs/principios_ambitos.pdf> pàg. 

182 [28.12.12] 
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En aquest apartat del treball de recerca s’ha procedit a dur a terme diferents activitats 

d’investigació sobre l’artteràpia per comprovar diversos aspectes sobre aquesta disciplina. 

Inicialment, va ser possible establir contacte amb una artterapeuta barcelonina i es va practicar 

una entrevista on es tractessin tots els punts de l’índex de la primera part del marc teòric 

“Introducció i trets generals de l’artteràpia”. Es compta amb la informació de primera mà d’una 

altra artterapeuta, però aquesta vegada no serà una especialista convencional, sinó una professional 

d’un tipus d’artteràpia diferent, amb unes altres bases i una altra metodologia, l’Artteràpia 

antroposòfica Hauschka, així com una entrevista a aquesta professional. A partir d’aquestes 

entrevistes, ha estat possible la redacció d’una crònica on es contrasti la informació proporcionada 

per les professionals amb l’aconseguida a partir de la teoria per investigar si les bases teòriques 

són, o no, dutes a terme a la pràctica actualment. D’altra banda, aquest treball va impulsar la posta 

en marxa d’un seguiment més específic i personalitzat per a un nen autista del Taller d’Art Manolo 

Hugué de Caldes de Montbui que ens ajudarà a veure si l’artteràpia funciona amb malalties 

d’aquest grau i ens permetrà veure amb els propis ulls com en l’art es veuen reflectits els 

pensaments interiors. També, des del Taller d’Art de la mateixa vila, podem trobar en aquest 

treball una entrevista feta a la directora -llicenciada en Belles Arts i entesa en Artteràpia per 

l’assistència a diversos cursos-, on ens explicarà la funció del seu taller, el vincle amb l’artteràpia i 

la manera de treballar que tenen. Per últim i després d’aconseguir uns dibuixos de nens petits on 

ells mateixos han dibuixat la seva família, hem procedit a analitzar-los sota les bases exposades a la 

part teòrica del treball “L’artteràpia i els nens”, sempre tenint present que ha de ser una 

metodologia complementària a un altre diagnòstic. 
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14. ENTREVISTA A L’ARTTERAPEUTA JANA RIERA 

El passat dijous, dia 22 de novembre del 2012, vaig tenir l’oportunitat d’entrevistar una 

artterapeuta barcelonina, Jana Riera Brugulat, per tal que m’informés a fons de com ella duia a la 

pràctica aquesta teràpia, el seu punt de vista sobre diferents factors a tenir en compte i, també, per 

poder conèixer la seva experiència en aquest àmbit. El format de l’entrevista ha estat basat en la 

pròpia estructura de la primera part del treball, fent augmentar el contingut i oferint una 

experiència directa i pràctica des del punt de vista d’una professional per copsar millor la manera 

d’actuar en aquesta teràpia. 

 

Lena: Sobre la història del artteràpia... 

Jana: L’important de la història de l’artteràpia, per a mi, és el fet que amb l’art es descobreixi que amb 

l’art es pot fer un treball psicològic i personal que no s’havia plantejat fins un cert moment. Va haver-hi 

especialistes que van estar provant amb pacients i van introduir l’artteràpia dins de les seves teràpies, com 

que van notar resultats, aquesta fase experimental va seguir endavant. I, més endavant, per exemple, a la 

segona guerra mundial va ser quan aquesta teràpia es va trobar en un període molt important perquè es va 

utilitzar per tractar molta gent amb el que avui en dia diem artteràpia, la societat va començar a veure que 

hi havia una via diferent a la psicologia tradicional. 

 

L: Hem vist que hi ha certs conflictes alhora d’englobar totes aquelles disciplines que trobaríem 

dins de l’artteràpia, hi ha qui diu que és qualsevol pràctica que compta amb un tercer element, hi 

ha qui ho relaciona amb totes les teràpies artístiques (musicoteràpia, dansateràpia, 

escriturateràpia...) i, per últim, qui ho limita a les arts plàstiques.  Per a tú què és l’artteràpia? 

Amb quina d’aquestes tres divisions t’hi sents més identificada? 

J: Les persones que fen art ja saben que, en sí, l’art ja és un procés terapèutic a nivell personal. Jo 

catalogaria l’artteràpia com a el pas de després d’aquesta millora personal. Quan un artista acaba una 

obra, ja no hi dedica més estona; en canvi, en l’artteràpia s’analitza aquesta obra finalitzada amb el 

pacient i es reflexiona sobre aquesta per tal de saber si el mateix pacient està satisfet, si s’hi sent 

identificat... Jo, personalment, si rebo per resposta que el pacient no està satisfet, faig que remodeli l’obra 

fins que s’hi senti, és fonamental per a mi. 

Fent referència a la divisió de definicions, em posicionaria a favor de definir l’art com a totes les 

disciplines. De fet, jo, quan faig artteràpia, barrejo les disciplines. Puc fer que el pacient es mogui primer i 

després fer-lo dibuixar, per exemple. El meu parer és que hi ha moltes connexions entre una disciplina i 
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una altra i no hi ha necessitat de separar-les. En canvi, tinc companyes que han estudiat artteràpia com jo i 

elles sí que centren la seva artteràpia en la utilització, únicament, de tècniques plàstiques. La veritat és 

que és una realitat, en l’artteràpia hi ha aquestes tres divisions i també penso que cada artterapeuta 

combina les tècniques en funció de l’objectiu que vol obtenir, és molt personal.  

 

L: També hi ha per a  tu aquesta diferència ben apreciable entre l’art brut i l’artteràpia? 

J: Trobo que la diferència es troba en la intenció que se li doni al treball, a l’enfocament. En el moment en 

que el malalt estava fent art brut, vol dir que se li donava un sentit de llibertat estètica i de materials que 

normalment no hi eren, i en les seves obres es pot veure com barregen tots aquests materials i 

experimenten. Per a mi, en sí, l’art brut ja és terapèutic. Fa un parell d’anys, a Àustria, vaig veure una 

exposició d’art brut i es veia com el malalt dibuixava uns vagons de metro com a ell li semblava, i era 

fantàstic, realment es podia veure que li proporcionava una millora interior, si més no l’ajudava a 

encaixar accions que feia i a entendre’s a sí mateix. Ara bé, en l’artteràpia hi ha aquest tercer element (el 

terapeuta) que té uns objectius i fa aquest acompanyament guiant el malalt. En el sentit més analític i de 

procés terapèutic, l’artteràpia té una intenció més psicològica, no em refereixo només a la ment, i global 

que no pas l’art brut.   

 

L: És important la part psicològica de l’art? 

J: Sí que és important, es clar. Està íntegrament relacionat amb la història. De tots aquells especialistes 

que experimentaven i veien que l’art sí que era una nova manera de tractar pacients, va sorgir gent com 

Jean-Pierre Klein, que dins les seves inquietuds o “obsessions”, van anar traçant una línia i marcant les 

seves bases en l’artteràpia basant-se en unes teories psicològiques o en unes altres. Per això diem que hi 

ha diferents escoles: la junguiana, la gestalt... Les bases psicològiques també es relacionen molt amb 

Sigmund Freud, el pare del psicoanàlisi i de l’estudi de l’inconscient. Es diu que quan es treballa amb art 

passen coses una mica “estranyes” i és que es comença a fer l’obra d’art i després van venint pensaments 

diferents, s’experimenta i tot va canviant al llarg de la creació. Podem dir que es barregen aspectes 

conscients i inconscients que es plasmen en el paper i passen a ser un acte simbòlic, perquè tot són 

símbols, i des de aquesta representació simbòlica, és quan es reflexiona. El que fa l’artteràpia és ordenar 

la barreja de sensacions i conceptes que han aparegut durant la creació, no es busca treballar tant els 

aspectes racionals sinó que hi ha molts aspectes inconscients que es tenen en compte perquè s’entén que 

l’art és un aspecte inconscient. Podríem dir que l’artteràpia no s’allunya tant del llenguatge dels somnis 

del qual parlava Freud. Jo, personalment, duc a terme una artteràpia junguiana basada en les teories 

arquetípiques d’aquest psicoanalista anomenat Carl Gustav Jung.   
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L: I què vol dir que l’artteràpia és un acompanyament? 

J: El que vol dir és que el pacient és partícip, a diferència de la psicologia tradicional, no és el psicòleg 

qui diu el que passa a partir del que el pacient explica, sinó que a l’artteràpia és el pacient qui pot explicar 

una situació. També és cert que, a vegades, l’artteràpia serveix per ajudar a expressar o per descobrir 

coses que encara no se sap d’on venen. És sobretot quan es tracta amb gent que té problemes d’autoestima 

que es nota molt la millora perquè la persona sent que està fent alguna cosa per solucionar el problema 

que té. A més, quan es crea, es descobreix “una veritat innegable”, moltes vegades la persona no es pot 

enganyar a sí mateixa mentre crea perquè és són les decisions inconscients que pren pel que fa a la 

manera en que decideix treballar el que després la definiran. L’altra referència pel que fa a aquest 

acompanyament és que el que participa d’això es va adonant d’aspectes seus per sí mateix, és a dir, fins 

que una persona no se n’adona del que li passa a sí mateixa, no té sentit. I és aquí quan el terapeuta fa 

aquest procés d’acompanyar. A vegades fa que el pacient es qüestioni aspectes, a vegades fa que el 

pacient expliqui coses...tot perquè la persona per sí mateixa vegi les coses que l’envolten.  

 

L: Jana, per a tu, és tan important el procés com el producte? 

J: Potser no, hauria de dir que el procés és sempre més important que el producte perquè és quan es viu i 

quan s’expressa. També és cert que jo –i molts altres artterapeutes- duem a terme una reflexió comuna 

amb el pacient un cop l’obra està acabada, però té menys valor que el fet de fer-la. Cal nombrar l’anàlisi 

dels dibuixos que es duu a terme a la psicologia tradicional i que a vegades els artterapeutes també 

utilitzem per identificar el simbolisme del producte de l’obra. Un cop l’obra està feta, el terapeuta, basant-

se en uns tests generals de simbolisme universal, analitza el dibuix. Jo he estudiat l’anàlisi del dibuix i és 

increïble com et pots acostar al moment en el que es troba la persona, però sempre dins d’un punt de vista 

d’hipòtesis, de qüestionar, només com una ajuda. El que, per a mi, hauria de fer l’artteràpia i crec que és 

el que es fa majoritàriament avui en dia és utilitzar aquests tests només com a aquesta ajuda esmentada, 

sense pretendre obtenir una resposta total a partir de la informació dels tests, perquè cada persona és 

diferent i no seria correcte. A més, en l’artteràpia no es valora si l’obra està ben feta o no. Quan es parla 

de la importància del producte, ens referim a la satisfacció personal vers aquest producte. Jo, moltes 

vegades, pregunto els pacients si els agrada la seva obra, i si em diuen que no, els faig transformar-la fins 

que estiguin satisfets.  
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L: Quan s’han de dur a terme sessions en grup i quan individuals? 

J: Depèn totalment de la situació i de la persona. Les teràpies grupals tenen un benefici i és que al actuar 

en grup, moltes vegades la interacció entre els membres també ajuda, fins i tot veure com les mateixes 

coses afecten els que t’envolten de manera diferent ajuda a inspeccionar les reaccions a nivell personal. 

La teràpia individual, per contra, permet treballar amb la persona de manera més específica i poder 

procurar-li més atenció. Ens hem trobat amb casos, a vegades, que hem suggerit el canvi d’una persona 

d’una teràpia grupal a una individual perquè hem notat que li calia més atenció o viceversa.  

 

L: A qui va destinada? 

J: Trobo que l’artteràpia va destinada a un col·lectiu molt ampli, des de gent amb malalties irreversibles 

on es pot utilitzar com a tractament paral·lel per ajudar al impacte mental, com a gent amb problemes 

únicament mentals...Jo he treballat amb gent que ha patit discriminació social i amb nens i la veritat és 

que he notat millores en ambdós col·lectius.  

 

L: Algun aspecte que ha de tenir molt en compte l’artterapeuta?  

J: És important saber que l’artterapeuta té força marge de decisió i jo crec que és el que cal, ja que 

l’artteràpia defensa que no som patrons estables i no es pot fer el mateix amb tothom. Tot i que, en 

realitat, és també el pacient el que va guiant. Quan es parla d’aquest ampli poder de decisió, es veu 

reflectit en especialistes que, com Klein, són partidaris de “crear per crear”. Tot i així, jo sí que em marco 

uns objectius abans de començar i intento assolir-los, tot plegat depèn molt de  l’especialista.  

Altre aspecte important és que els artterapeutes hem de conèixer els trastorns mentals, que s’ensenyen 

quan s’estudia. S’ha de saber com tractar un esquizofrènic, que necessita molt d’ordre; o una persona 

depressiva, que el que necessita és obrir-se, expressar-se.  

El que també es fa molt és primer sotmetre’s un mateix a l’artteràpia per comprovar si funciona la feina 

que vols dur a terme en un futur amb altra gent. Jo ho vaig fer i em va funcionar, així que vaig decidir 

dedicar-m’hi. 

 L’ambient és molt important, hi ha d’haver un ambient acollidor perquè els pacients se sentin millor.  

L’obra dels pacients s’ha de tractar molt bé, perquè les obres són parts d’un mateix i si les tractem 

malament, ells senten que nosaltres, que els acompanyem, en realitat, no els valorem. Jo una vegada vaig 

despenjar un “mandala” d’una pacient per a canviar-la de lloc i ella es va sentir molt atacada, es va 

ofendre molt.  
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L: Què en penses de la posició de l’artteràpia actualment? 

J: Espanya no és un dels països on es tingui l’artteràpia massa ben considerada. Últimament, hi ha moltes 

associacions que fomenten i informen aquesta nova manera de tractar els pacients. Tot i així, la feina que 

hi ha ara és la de demostrar a la gent que funciona, cosa que portarà tant de temps com la gent trigui a 

utilitzar-la. 

 

L: Quina és la teva formació i on has participat? 

J: Jo vaig estudiar Belles Arts i després vaig fer un màster en Artteràpia, les pràctiques del qual les vaig 

dur a terme en un projecte anomenat La casa de les aigües, on ens van proposar a mi i a la gent de 

l’associació SIROCO
52

, d’on formo part, preparar diversos tallers per a dos grups de drogodependents que 

vindrien durant unes quantes setmanes de manera regular. Aquest va ser, realment, un projecte molt gran i 

va funcionar molt bé. Un cop es va acabar, vaig començar a treballar en un centre per a nens al barri 

d’Horta de Barcelona, va ser aquí on vaig començar a tractar amb gent d’aquesta franja d’edat per 

primera vegada i el que és el meu ofici a dia d’avui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Vegeu annex pàg. 100 per  a més informació de SIROCO. 
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15. UNA ARTTERÀPIA ALTERNATIVA 

15.1 L’ARTTERÀPIA HAUSCHKA 

 

De las piedras que en el camino le ponen a uno, se puede construir algo hermoso 

(Goethe) 

 

És aquesta una teràpia de l’art que possiblement s’entén com a no convencional, però no es limita a 

aquesta definició, sinó que és una manera d’entendre la vida, i aquesta artteràpia n’és una part. La trobem 

dins  de l’anomenada antroposofia, la ciència que busca elaborar una comprensió global de l’home i del 

món, i que relacionem directament amb el nom de Rudolf Steiner. Està basada en el pensament científic-

espiritual de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), més específicament, en la seva teoria del color, 

la qual va ser recollida, analitzada i modificada pel filòsof i educador austríac  Rudolf Steiner (1861-

1925), qui serà la figura clau en aquesta manera de viure alternativa. Apareixerà, posteriorment, Margaret 

Hauschka (1896-1980), qui posarà el seu granet de sorra atenent a la metodologia d’aquesta artteràpia, 

específicament.  

És important conèixer que aquesta artteràpia va íntegrament lligada al que anomenem pedagogia Waldorf, 

un sistema educatiu originat en les concepcions del filòsof i educador Rudolf Steiner. Aquest sistema 

divideix el camí cap a la maduresa del adult en septennis ( de 0 a 7 anys, de 7 a 14 anys i de 14 a 21 

anys). El primer septenni està basat en la imitació natural com a mitjà d’aprenentatge i és on es forma el 

cos físic; el segon es desenvolupa a través de la imaginació i de l’art i a l’últim s’empren la recerca de la 

veritat i allò que és real. Durant aquesta evolució, sobretot al primer septenni, els cossos dels nens estan 

formant-se físicament, i per això, si iniciem el procés de creació intel·lectual, podem promoure una mala 

creació del cos físic. D’aquesta manera, l’escolarització en la pedagogia Waldorf s’inicia als set anys 

d’edat. Val a dir, que aquest sistema de viure té en compte la part anímica-espiritual de la persona, no 

només la física i mental. L’ésser humà, en aquest cas, és una individualitat d’esperit, ànima i cos.  

La visió del cos és tripartida. Es divideix en: sistema neurosensorial, sistema rítmic i sistema metabòlic-

motor. I pel que fa a l’ésser, o també anomenats cossos subtils, hi ha una visió quatripartida. La primera 

és el físic, el qual el podem veure, i es representa amb la terra; la segona és l’eteri, el qual podem veure, 

però no tocar, permet la formació orgànica i el relacionem amb l’aigua; el tercer és l’astral, que vénen a 

ser les emocions, sensacions, sentiments, impulsos...i s’identifiquen amb la figura de l’aire; i, per últim, el 

jo, que és l’espiritualitat i es veu reflectida en l’element foc. Quan hi ha un desequilibri alguna d’aquestes 

parts, ja sigui en la visió tripartida del cos o en la quatripartida de l’ésser, és quan és donen les malalties.  
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En la tècnica de l’artteràpia Hauscka es poden distingir: 

      Set tipus de dibuix diferents 

      Dos tipus de tècniques de pintura    

       

       

     També es practica el modelatge amb fang o guix, però sempre partint d’un gran bloc de matèria que 

s’haurà d’anar modelant i no pas utilitzant la tècnica d’ajuntar trossos.  

 

(1) La tècnica per capes 

Aquesta tècnica es duu a terme amb paper sec i una pintura dissolta, gairebé en la seva totalitat, en aigua. 

Un cop s’ha pintat el paper una vegada i ja és moll, s’ha d’esperar a que s’assequi amb la temperatura de 

l’ambient, i, després, tornar a pintar a sobre. Aquesta acció de saber esperar, provoca un treball meditatiu. 

El resultat d’aquesta tècnica serà una obra amb una semblança a un cristall
53

. 

(2) Pintura sobre mullat 

Margaret Hauschka també l’anomena mètode de respiració anímica. En aquest cas, el paper es mulla per 

treballar sobre ell, i la pintura és aquarel·la encara més dissolta. La pinzellada a utilitzar és llarga i sempre 

cap al mateix sentit, provocant un sensació de relaxació a diferència de la pintura cap a ambdós sentits, 

que fomenta el moviment del cos. Val a dir que no es disposa de paleta per barrejar els colors, sinó que 

aquests es barregen directament al paper a partir de colors primaris. Els colors oferts són, normalment, 

dos exemplars de cada un dels colors primaris (blau, groc i magenta) un més fosc i l’altre més clar
54

. 

 

15.2 ENTREVISTA A MARTA BITLLOCH 

Va ser el dia 22 de desembre de 2012 quan vaig trobar-me a les Franqueses del Vallès amb una 

artterapeuta practicant d’aquest tipus hauschquià. La Marta Bitlloch va introduir-me amablement en 

aquest món totalment desconegut per a mi i va permetre’m fer-li una sèrie de preguntes per tal de saber, 

resumidament, quines eren les bases d’aquesta teràpia, la metodologia, algunes de les característiques... 

 

53. Vegeu annex 101 i trobareu un exemple d’obra amb aquesta tècnica.  

54. Vegeu annex 101 i trobareu un exemple d’obra amb aquesta tècnica. 

· L’aquarel·la 

·El bolígraf 

Técnica per capes (1) 

Pintura sobre mullat (2) 
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Lena - Sobre la història de l’artteràpia... 

Marta - En aquest tipus d’artteràpia no es té present cap de les bases de la història ni artística ni 

psicològica de l’artteràpia convencional, sinó que les bases teòriques les dóna Goethe, qui era una persona 

molt observadora, i, posteriorment, Rudolf Steiner. Aquest darrer venia de la teosofia i era una mena de 

vident que parlava de tots els aspectes de la vida i contemplava l’ésser humà en tots els aspectes. Steiner 

treballava molt amb les conferències com a via de transmissió del seu pensament, per això és molt 

complicat llegir-lo. Tot i així, podem comprovar que és una teoria basada en l’observació. Per últim, 

Margaret Hauschka va reprendre aquesta teòrica i en va proposar la metodologia. Ella havia estudiat 

medicina antroposòfica, la qual estava totalment basada en les idees d’Steiner. En aquesta medicina va 

estudiar com contemplar espiritualment els òrgans i com prendre consciència que tot té vida. Va ser des 

de una clínica al nord de Suïssa d’es d’on va dur a terme l’anàlisi sobre la teoria del color de Goethe i de 

Steiner.  

L – Què és l’artteràpia? 

M – Les característiques d’aquesta artteràpia es troben ja en l’origen. Nosaltres trobem que l’inici està en 

les capacitats i potencialitats de cadascú, es treballa amb la part sana del pacient perquè creiem en que els 

recursos personals són capaços de combatre la inestabilitat que ha provocat la malaltia.  

En aquesta artteràpia Hauschka predominen les arts visuals, tot i que és possible també trobar-hi activitats 

de gimnàstica.  

L – Què vol dir que l’artteràpia és un acompanyament? 

M – En la Hauschka, s’entén com un acompanyament perquè l’arttrapèuta fa propostes al inici dels 

projectes, que aniran acompanyades de més o menys pautes en funció de la necessitat del pacient. El que 

també fa l’artterapeuta és donar els colors que s’utilitzaran abans de començar. Però la part diferent, és 

que durant el procés s’estableix un silenci absolut, gairebé, ja que no hi ha interacció amb el pacient fins 

al final, alhora de reflexionar sobre el resultat. Val a dir, però, que una reflexió en aquest tipus 

d’artteràpia seria, per exemple, “el color verd no m’ha sortit” . Per a nosaltres això ja expressa, ja que 

aconseguir el verd és complicat perquè es pinta directament al full com ja hem esmentat.  

L – Per a tú, és tan important el procés com el producte? 

M – La veritat és que no. Només és important el procés, i dins del procés, el fet de fluir creant; és a dir, 

donar sentit a les coses que es fan i transformar-les. A diferència de l’artteràpia convencional, per a 

nosaltres és important el fet d’exterioritzar sensacions, però ho és més encara la pràctica d’imprimir 

l’efecte de la creació a dins nostre, és a dir, les conseqüències i sensacions que provocarà la creació de 

l’obra dins nostre, més que les sensacions que sortiran. 
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L – Quan s’han de dur a terme sessions en grup i quan individuals? 

M – Depèn de la necessitat del pacient és fan sessions en grup o personals. En el cas del grup el que es 

busquen són les afinitats, que les propostes englobin a la gent del mateix grup, perquè així es curi el 

mateix. Mentre que en el cas de les sessions individuals, és permès arribar més a l’individu en qüestió.  

L – A qui va destinada? 

M – A tothom. Tots podem beneficiar-nos de la teràpia artística: persones afectades de dolències físiques, 

persones necessitades de cures de l’ànima, nens, gent gran... 

L – Algun aspecte que ha de tenir molt en compte l’artterapeuta? 

M – El ritme, aquest és un aspecte molt important. Les sessions han de tenir ritme per sí soles, no podem 

aturar-nos en una part més que en una altra, perquè podríem caure en l’avorriment o, en el cas contrari, en 

l’aclaparament.  A part d’això, hi ha d’haver un ordre. Normalment es comença la sessió amb una poesia 

curta, llavors s’empren el dibuix de formes per escalfar, seguidament es fa l’obra amb pintura i, per últim 

la reflexió compartida.  

L – Quina és la teva formació i on has participat? 

M – Jo havia estat treballant en el món de l’educació convencional i, suposo que, en estar en contacte 

directe amb els nens i conèixer la pedagogia Waldorf, vaig veure-hi clarament avantatges i vaig decidir 

canviar. Actualment, dirigeixo sessions d’artteràpia i tinc un parell de grups de nens. Els més grans són 

nens que comparteixen problemes iguals o molt semblants, mentre que els petits vénen perquè ells i les 

seves famílies volien seguir en contacte amb el sistema Waldorf.  
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16. CRÒNICA DE CONTRAST ENTRE LA TEORIA I LA PRÀCTICA DE 

L’ARTTERÀPIA 

Com ara ja hem comprovat, l’artteràpia no és una disciplina massa coneguda, encara, al nostre país. Els 

factors poden ser diversos, però un dels que és convenient i que pot solucionar de manera ràpida molts 

perquès, és comprovar si les bases es duen a la pràctica tal com la teoria les regeix. 

Un cop sabem que aquesta teràpia té tres definicions lleugerament diferents
65

, ja ens trobem amb el 

naixement d’un conflicte, i és que quan sentim la paraula “artteràpia” no sabem ben bé de què estem 

parlant, ja sigui només d’arts visuals i plàstiques, de qualsevol teràpia amb un tercer element o de les 

teràpies amb les disciplines de l’art -escriptura teràpia, musicoteràpia, dansa teràpia, drama teràpia...-. En 

el cas de Jana Riera, l’artterapeuta entrevistada, expressa que ella practica la barreja d’algunes d’aquestes 

disciplines, com per exemple la psicomotricitat amb la pintura.  

A part de l’artteràpia convencional, hi ha altres tipus de teràpia, també anomenades “artteràpia” però 

essent alternatives. Hem analitzat l’artteràpia Hauschka, que comprèn unes bases teòriques diferents, però 

que valora molt més el procés que el producte, com veurem també en l’artteràpia convencional. 

Aquest fet esmentat, va íntegrament lligat al rol de l’artterapeuta en artteràpia. Des de les bases teòriques 

ja s’anuncia una gran autonomia per part de l’especialista, tot recolzant-se en el fet que la creativitat 

necessita llibertat i que si s’intenten establir unes normes molt acurades, s’està destruint la creativitat que 

es busca. Jana Riera, sense cap objecció vers aquest argument, el reforça recordant que cada persona és 

diferent i que s’ha de fer el que sigui menester perquè trobi el mitjà més còmode per a alliberar-se; sigui 

aquest la barreja de diferents disciplines o centrant la teràpia en una de sola. 

No hem d’oblidar que es tracta d’una pràctica entre dues, o més, persones; i que no és el mateix que 

tractar amb màquines, tots tenim la nostra personalitat, preferències i il·lusions. Sempre serà molt més 

productiu si la relació entre l’artterapeuta i el nen és, a part d’educada i cordial, bona i transparent. El 

professional ha de seguir unes consignes i ha de guiar. Jana remarca que no és factible la pràctica 

d’artteràpia quan, prèviament a la teràpia, el pacient i el terapeuta ja s’han conegut i coneixen la vida de 

l’altre mútuament. Ella ho ha comprovat de primera mà i exposa que la posició que l’artterapeuta ha de 

seguir, únicament acompanyant la persona que exterioritza sentiments, es trunca si aquest darrer coneix 

els sentiments del professional, perquè podria jutjar-lo, desviar l’atenció o mostrar massa confiança.  

La nostra artterapeuta ens explica també que és requerida la titulació en un màster
66

 per a dur a terme 

artteràpia, però ella mateixa explica que hi ha algun cas de persones que simplement tenen cursets o  

65. Vegeu l’apartat Què és?  de la primera part I del marc teòric del treball. Pàg. 13 

66. Vegeu l’apartat Artteràpia a l’actualitat de la primera part I del marc teòric del treball. Pàg. 39 
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coneixements i que també exerceixen. Ella, en concret, estudià Belles Arts i, posteriorment, cursà el 

màster en Artteràpia. A més, pertany a una associació anomenada SIROCO
67

. 

 

Tot i no haver-ho esmentat abans, una teràpia on es treballa amb la relació entre l’inconscient i el 

conscient i l’expressió de sentiments i estats interiors de la persona, hauria de tenir una base psicològica 

molt important. Realment, ho és, i tots els especialistes tenen nocions psicològiques rellevants, Jana, per 

exemple, pertany a l’escola junguiana i, ens explicava que seguia un mètode on es tractaven tots els 

aspectes de la vida del pacient pas per pas, però no va entrar en molt detall. Amb aquesta informació 

apreciem que sí que és cert que la teoria psicològica té una rellevància en la pràctica, però no trobarem 

exactament l’anàlisi dels somnis de Freud o el test de Rorscharch de la psicologia de la Gestalt; altre cop 

retornem a la importància del poder de decisió de l’artterapeuta, i, per això, no seran sempre els mateixos 

mètodes els que utilitzin ni els mateixos conceptes els que tinguin més en compte per practicar, així com 

la llarga varietat de corrents que poden seguir.  

Hem apreciat com l’artterapeuta barcelonina Jana Riera Brugulat duu a terme una teràpia que concorda en 

forces aspectes amb les bases teòriques establertes fins ara, però com ella, tots els artterapeutes tenen 

aquesta llibertat que els fa ser diferents.  

A part de l’aspecte de la llibertat, també influeix el del desconeixement de la possibilitat de practicar 

aquesta teràpia. S’ha de tenir en compte que l’art brut -l’art que duien a terme persones malaltes-, tot i ser 

clarament terapèutic de per sí, no és el mateix que l’artteràpia -curar a persones mitjançant l’art-, i aquest 

és un terme que moltes vegades es barreja i es confon.  

Partint del fet que les bases teòriques ja compten amb aquest marge extens de treball de l’artterapeuta, 

hem de qualificar aquest exemple de pràctica de l’artteràpia com a fidel. Tot i així, hem pogut copsar com 

la sentència conclusiva “depèn de les persones” s’usa reiteradament, i és ben cert que cada persona té un 

tractament personalitzat i que, per què no, és també cert que cal confiar en l’artterapeuta i tenir la sort de 

trobar-ne un de bo.  

Dins de totes aquestes teràpies de conclusions abstractes que, normalment, en la nostra societat o, com a 

mínim a Espanya, hem vist que no ens transmeten confiança ni ens atrauen alhora de provar-les i per això 

no avancen; trobem, per sobre de tot, aquest tractament personalitzat i bolcat en la figura de la persona 

única. És una manera de tractar l’interior de les persones al que no estem acostumats, perquè ens és més 

formal i confia-la una tècnica amb tots els paràmetres especificats, però sí que és cert que cada persona és 

diferent pel que fa a la manera de fer, al caràcter, a les ganes per millorar els problemes, al optimisme i a 

moltíssimes coses més, i potser no seria una mala opció un tractament personalitzat per a cada única 

persona. 

67 Vegeu annex pàg. 100 per trobar més informació sobre aquesta associació 
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17. ARTTERÀPIA EN L’AUTISME 

El cas d’en Max
68

 

Hi ha, al Taller d’Art de Caldes de Montbui, un nen amb autisme que practica art des que tenia sis anys. 

Ell, ara en té onze, d’anys, i acudeix a aquestes classes d’art un cop per setmana, és a dir, una hora i mitja. 

Els seus companys de classe són un grup de nou nens, i, en Max, ja coneix a tots els professors.  

En l’actualitat, pateix un període d’estancament diagnosticat per la seva psicòloga, la mateixa que va 

suggerir-li l’assistència a aquest taller. Aquest període d’estancament es manifesta a partir de la lluita, un 

tema que mai l’havia ocupat i ara el cita constantment. Degut a això i promoguts per aquest treball de 

recerca, des de la direcció del Taller d’Art, s’ha impulsat un seguiment personalitzat a aquest nen. Seran 

les classes de pintura i de volum les quals proporcionaran una atenció acurada i uns projectes diferents a 

en Max de la resta de la classe, per a tractar-lo i mirar de fer-lo sortir d’aquest període que l’estanca. 

En Max no havia estat mai un nen agressiu, però últimament està encarant aquesta batalla i lluita. Per tant, 

el tema des del qual es treballarà és la lluita.  

Diferents aspectes han estat producte d’anàlisi per dur a terme aquest treball. Inicialment, hi havia una 

mena de patiment per si en Max no estaria content amb el resultat de les obres, però la psicòloga va 

notificar que a ell li és absolutament indiferent el resultat, que per ell el millor moment és el de crear i 

estar distret.  

Un altre repte van ser els companys, però aquests, tot i estar en una edat complicada, saben que “en Max 

és diferent” i no li diuen res, ja que ell tampoc s’hi relaciona d’una forma massa constant. A més, sabem 

que els autistes necessiten molta rutina i que són persones molt metòdiques, ja que els canvis els alteren. 

Ell fa un esforç molt gran, cada any canvia de companys, i el que és més, cada setmana, de professor
70

. 

Com a conseqüència de la seva malaltia, en Max seu sempre al mateix lloc i queda fascinat amb molts 

dels objectes que hi ha a la classe. És freqüent en ell agafar-ne algun i picar a tot arreu buscant sons i 

ritmes. També sabem que li agrada amuntegar fang i, com a anècdota, sempre parla del personatge 

Scooby-Doo. 

 

 

69. “Max” és un nom fictici per conservar en anonimat el nom real del nen. 

70. A les classes per a nens al Taller d’Art de Caldes de Montbui es practiquen quatre disciplines amb quatre professores diferents: 

gravat, fotografia, pintura i volum. Cada setmana els alumnes en practiquen una de diferent, de manera que segueixen un cicle i 

tenen quatre treballs en rodatge alhora. 
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SEGUIMENT DE LES SESSIONS 

Val a dir que Max ja porta més de dos anys assistint a aquestes classes d’art i que l’evolució que ha fet és 

progressiva i no és totalment apreciable en aquestes quatre sessions que nosaltres hem seleccionat. Sabem 

que el fet d’anar a Taller d’Art produeix una acció positiva a en Max perquè la psicòloga així ho ha 

expressat.  

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

· Superar aquesta etapa de lluita per la que Max està passant 

·Oferir eines d’integració social mitjançant l’expressió plàstica i el procés de creació 

·Millorar l’autoestima 

·Potenciar la implicació i el compromís amb el procés creatiu personal i grupal a partir de motivar el 

participant a comprometre’s en una participació activa 

 

OBJECTIUS ASSOLITS: 

Un cop executades les sessions plasmades a continuació, Max va reaccionar positivament vers diversos 

dubtes. La mestra afirma que Max va fer algun raonament durant alguna de les seves converses amb ella 

que va demostrar molta consciència. Tot i així, els resultats són producte de tot aquests anys que Max ha 

estat anant al Taller d’Art, i aquestes sessions en són una mostra. La primera sessió és, realment, un reflex 

de la lluita que sentia interiorment, però mica en mica, tot i estar-hi present, va disminuint al llarg de les 

altres tres sessions.  
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PRIMERA SESSIÓ 

 

 

 

  

El dia 5.12.2012 a la classe de volum, Max treballarà amb fang. Sabem que ell tendeix sempre a 

amuntegar fang. Va començar la classe i ell va agafar 

alguns dels estris per treballar el fang i va picar a les 

estanteries trobant sons. 

En aquesta sessió es treballa des de l’automatisme. A 

partir d’una quantitat de fang que la mestra li dóna a 

Max, ell crea cinc animals (primera fotografia). 

Un cop les figures estaven fetes, la mestra va introduir, 

mitjançant el diàleg retòric, la necessitat que aquests 

animals tinguessin ulls.  

Max va procedir a col·locar ulls als animals, curiosament, en un dels cinc animals va col·locar-hi tres ulls 

en comptes de dos. Quan la mestra ho va veure i l’obra estava acabada, va preguntar-li per què tenia tres 

ulls en comptes de dos, obtenint per resposta “és que aquest és el 

monstre” (segona imatge). 

Veiem, doncs, com l’escena de lluita que ell sent dins seu es veu 

reflectida en l’obra que duu a terme, tot creant un monstre, que és 

diferent als demés, i que lluita contra els altres.  
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SEGONA SESSIÓ 

 

 

 

 

 

El dia 12.12.1012 a la classe de dibuix i pintura, Max treballarà, amb pintura negra i bolígraf, el contrast 

entre el blanc del full i aquest.  

Es treballa a partir d’elements de la natura i Max tria una fulla 

de palmera, que reinterpreta. La mestra proposa treballar 

inspirant-se en diferents plans de fotografia –zones més 

ampliades i d’altres menys- per això separen el full en unes 

línies negres. 

Max, però, fa totes les visions a la mateixa distància i el contrast 

entre blanc i negre no l’accentua massa. El fet que sigui una 

fulla de palmera, la qual és punxeguda, fa que al voltant de la 

fulla hi col·loqui una mena de punxes (tercera fotografia). 

Aquí, doncs, copsem com Max descarrega la seva tensió tot 

ratllant la part inferior del dibuix amb el bolígraf. També, 

coneixent la malaltia, veiem com no ha seguit els guions de la mestra i ha treballat lliurement.   
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TERCERA SESSIÓ
71

 

 

 

 

 

 

El dia 9.01.2013 a la classe de volum, Max treballarà amb fang l’estructura de les cares humanes. 

Aixafa el fang en diferents superfícies planes petites i dibuixa les cares dels diferents components de la 

seva família. En primer lloc dibuixa el seu germà gran, seguidament el pare, i, per últim, la mare.  

Un cop ja ha fet els dibuixos, la mestra li ofereix que els pinti. Així ho fa, donant, indistintament, un color 

a cada personatge.  

En aquest cas, Max, dibuixa unes cares d’una manera molt infantil, deixant entreveure que no reté les 

tècniques que, potser, li han explicat i duent a terme un dibuix molt expressiu en funció del que ell pensa 

quan recorda la seva família. L’odre dels personatges també és important, ja que, tant en aquesta sessió 

com en tots els moments en que la seva família és el punt d’observació, el germà de Max sempre és el 

primer per ell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.
 En aquesta sessió no disposem de cap imatge perquè en Max ja se l’havia endut a casa. 
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QUARTA SESSIÓ 

 

 

 

El dia 16.01.2013 a la classe de dibuix i pintura, 

Max treballarà els animals amb les textures 

mitjançant un punxó.  

Tria la figura d’un cocodril, el qual dibuixa molt 

bé, potser amb algun tipus d’ajuda. Un cop ha 

dibuixat el cocodril, Max haurà de començar a 

punxar les parts que cregui convenients amb un 

punxó, de manera que quedi l’obra amb diversos 

petits forats en ella (quarta fotografia). 

Veiem com en aquesta obra que Max fa, tot l’interior del cocodril està desordenat. No obstant això, les 

dents estan totalment ben perfilades i 

punxegudes. També és possible veure 

com, pràcticament, tot el cocodril està 

foradat pels punxons. Així doncs, tot i la 

necessitat d’un ordre molt acurat en la 

vida quotidiana dels autistes, podem 

apreciar un desordre en l’expressió.  
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18. ENTREVISTA A LA DIRECTORA D’UN TALLER D’ART 

Caldes de Montbui és una vila que compta amb la possibilitat d’aprendre a dibuixar, pintar, fer 

gravat, fotografia, escultura i d’altres de manera pública en un taller d’art anomenat Taller d’Art 

Manolo Hugué. El ventall d’alumnes és, realment, molt ampli, i és que l’interval acull des de nens 

de quatre anys fins a adults de més de vuitanta. 

 El dia setze de gener del 2013 vaig reunir-me amb la directora d’aquest taller, Cristina Aranyó, 

llicenciada en Belles Arts. La finalitat amb la que em vaig reunir amb ella era saber fins a quin 

punt l’artteràpia, d’una manera o d’una altra, té relació amb les pràctiques d’art.  

 

Lena- Què en saps de l’artteràpia? 

Cristina- És una ajuda per fer teràpia a través de l’art, és a dir, ajudar a gent que té alguna patologia o 

algun problema, però mitjançant l’art. Sé que es pot estudiar a diversos punts de Barcelona i que es pot 

practicar a través de la dansa, la plàstica, el cant...  

Jo vaig fer un any d’Artteràpia a l’Escola d’Expressió de Barcelona, l’any que es duia a terme la 

modalitat de la plàstica. 

L- Utilitzes algun dels seus aspectes en les teves classes? 

C- No la utilitzo del tot, perquè, en general, la gent que ve aquí no té patologies, vull dir, no és el lloc 

adequat per fer una teràpia. Tot i això, l’art en sí ja és terapèutic. Els nens venen a gaudir i a créixer, el 

que passa és que també s’utilitza alguna cosa que vaig aprendre al curset relacionada amb l’ATT a les 

classes normals. El que més fem és deixar que els nens ens sorprenguin, crear una llibertat així com 

tractar el procés com a eina més important que el producte, que gaudeixin és fonamental. És cert, però, 

que aquí el resultat també hi té pes, perquè els pares dels nens volen veure el què els seus fills fan. Una 

altra cosa a tenir en compte és l’aprenentatge tècnic, i és que els nens han d’aprendre, també. A diferència 

d’això, l’ATT no requereix ni saber dibuixar, ni saber els colors ni aprendre’n, però tant aquí com en 

l’ATT sí que és important el creixement de les personal de les persones. 

L-Creus que l’art ajuda a tothom independentment de les patologies? 

C- Sí, el món de la creació sempre ajuda. És molt important trobar-se a gust al lloc on s’està, i apart 

d’això, l’art reforça personalment i ajuda a “netejar” el cap de moltes preocupacions, així com a escoltar-

se a sí mateix i a créixer i a centrar-se.  

L- Quines són les edats on els nens responen millor a aquesta llibertat influïda per l’artteràpia? 

C- A totes les edats, amb el seu nivell, clar. Els nens venen al taller d’art a veure què els hi proposem i a 

partir de què. És cert que com més grans són, més insistim en la tècnica. De fet, això és un taller d’art i 

s’ha d’ensenyar algunes coses dins el llenguatge tècnic de la plàstica. Tot i així, el tema de la creació 
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personal sí que és comuna per a tothom, sempre estem atents a deixar-nos sorprendre’ns quan estem al 

taller. Si hagués de triar una edat per a respondre’t la pregunta, serien els nens entre set i onze anys. 

L- Saps si els nens noten millores després de classe? 

C- És lent. Tots els nens que venen al taller d’art, venen perquè volen, no estan obligats. Avui m’ho deia 

una mare: “els pares que posen els nens al taller d’art hi veuen com un extra, molt extra” i, per tant, 

només venen els nens que volen. En canvi, si porten el fill a repàs, a anglès o a informàtica, seran 

disciplines que, tot i que potser no hi van tan alegrement, podran ser avaluables de manera més senzilla. 

En canvi, amb l’art el que passa és que és complicat avaluar experiències artístiques. Tot i així, a la llarga 

seran aquestes experiències les que el nen recordarà més, ja que la vivència és molt profunda. Fins i tot hi 

ha pares que havien vingut al taller d’art i que encara em fan recordar algunes de les coses que feien quan 

venien. 

L- Venen molts nens suggerits per psicòlegs? 

C- Alguns sí. El que passa és que nosaltres no fem classes especialitzades per a nens que venen dels 

psicòlegs.. Nosaltres els tenim dins el grup, encara que sempre és més complicat portar-los. Això sí, els 

que venen suggerits per psicòlegs i practiquen una llarga durada en aquest centre sí que han millorat 

forçosament. Avui en dia hi ha un nen autista al centre, el qual ha notat moltes millores, i ho sé perquè he 

parlat amb la seva psicòloga. Nosaltres tampoc sabem si tenen dificultats especials o no... Els animem a 

tots, els fem propostes i no hi  ha un nivell que hagin d assolir, sinó que respectem el nivell de 

cadascú..mentre sigui creatiu. 

L- Quanta gent acostuma a haver a cada grup? 

C- Grups molt reduïts, de deu o onze persones. 

L- Com veus l’ATT actualment? 

C- Pel que jo veig i sé, aquí és una disciplina la qual està molt poc treballada i a la qual se li dóna molt 

poca importància.  A altres països, per contra, com a França, l’ATT està vigent tant en hospitals, com en 

ensenyament, com a les presons. És cert que avui no sé li dóna molta importància, a més, al nostre país, 

qualsevol disciplina psicològica sempre està posada en dubte, som un país poc creient en tot això.  
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19. ANÀLISI DE DIBUIXOS 

De primera mà, ha estat possible aconseguir dibuixos de nens que estan cursant el primer cicle de 

primària en una escola de Caldes de Montbui. Tot i que ja vam recolzar la posició de mantenir aquest test 

com a eina complementaria a la teràpia, aquí s’han analitzat tres dels dibuixos seguint la metodologia 

explicada a la part teòrica
72

. 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest dibuix, la mida denota que la nena és una persona feliç, amb una bona energia vital; ja que no 

és ni massa gran ni massa petit respecte el full. És, també, una nena real, ja que els personatges toquen de 

peus a terra i no volen ni es troben a la part superior del full. No són traços massa rectes, així que pot 

tractar-se d’una nena dolça i emotiva. Pel que fa a la distància entre les figures, podem dir que no hi ha 

una incomunicació molt exagerada, però tampoc es troben massa properes per poder dir que hi ha un 

vincle molt proper. El tret més transcendent és el fet que en aquest dibuix de la família d’aquesta nena 

només hi ha la figura de la seva mare i la seva. A part de voler dir que té els pares separats, remarca que 

no té cap mena d’atracció cap al pare ni vincle. Tot i així, les dues figures que hi apareixen somriuen, 

cosa que ens permet afirmar que la nena es feliç. 

 

72. Vegeu l’apartat Interpretació dels dibuixos dins la segona part II del parc teòric. Pàg. 45.  
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En aquest dibuix on les figures convergeixen cap a la dreta -fet que denota extraversió- i les figures són 

allargades, hi copsem quatre figures, totes femenines. Encara que el dibuix no estigui acabat, i així ho 

veiem en el vestit vermell amb només una part pintada, ja podem intuir diferents aspectes. El primer torna 

a ser que els pares estan separats, ja que hi ha la presència d’una “germanastra” i no pas la d’un pare. La 

dibuixant, amb el vestit vermell, és la figura més gran després de la mare. Les figures estan 

desproporcionades perquè sembla que la nena les ha dibuixat en funció de l’altura. Ella se situa, a més, al 

costat de la germanastra, la qual pinta amb el vestit d’un altre color i la dibuixa més petita -sigui per l’edat 

d’aquesta o pel vincle que tingui-. El que sí que és cert és que la germanastra està a la cantonada, a part de 

la família, una mica desplaçada. A més, tot i haver-hi una germanastra, no hi ha un pare ni un padrastre, 

fet que denota poca comunicació amb el sexe masculí a la seva família.  
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

Aquest és un dibuix complicat i compromès. Només començar, ja veiem com els personatges estan 

dibuixats repartits per tot el full, sense cap terra que ells sostingui. Això és un fet que denota immaduresa 

i poc realisme en la persona. A part d’això, cap dels personatges té sexe, és a dir, nosaltres, si no fos pels 

noms a sota de cada figura, no sabríem de quin sexe es tractaria.  

Centrant-nos en la figura del nen, que es dibuixa estès, veiem com no té ni unes mans ni uns peus ni tan 

sols una estructura corporal tan ben dibuixada com poden tenir les altres figures. El que és encara més 

impressionant, és el rostre. Els ulls semblen ulls d’un difunt, sense vida, amb aquestes creus que els 

escenifica. Juntament amb un cercle que fa de nas, la boca no té, tampoc, expressió, simplement una línia 

recta.  

A més de la problemàtica interna de la persona amb sí mateixa, els altres components del dibuix tampoc 

estan en correctes condicions. Tot i ser pares separats, els dibuixa els dos –és aquest un fet mínimament 

positiu-, tot i que el pare és una figura de majors dimensions que la mare i té uns forts braços i un dibuix a 

la panxa que podrien voler-nos dir que és una persona musculada. La mare, encara que és un dibuix molt 

simple en comparació al pare, somriu.  

Per últim, els avis. Es troben separats totalment en el dibuix, i cap dels dos té faccions al rostre. A més, 

les dimensions són més petites que les dels demés i les figures molt simples.  

Tot aquest anàlisi mostra, sens dubte, que aquest nen té algun trauma o problema. Ja sigui amb ell mateix 

o, també, molt possiblement, amb la relació amb la família. Podria idolatrar el pare, veure la mare com a 

una figura inferior al pare i no sentir cap mena de vincle cap als avis.  
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20. CONCLUSIONS 

És ben cert que l’art sempre ha estat terapèutic, només ens cal preguntar-ho a tot aquell que dibuixa, 

pinta, fotografia, filma, fa escultures o s’expressa mitjançant qualsevol de les seves  branques. És també 

cert, que moltes vegades aquesta teràpia que aporta l’art resta implícita, i que tot aquell que el practica no 

té perquè fer-ho amb aquest fi, sinó que la teràpia és una conseqüència.  

D’aquesta teràpia que ofereix l’art va néixer l’artteràpia. En aquest cas, el que abans era la conseqüència 

de l’art passa a ser la causa de la pràctica. Des del moment en que es va decidir donar la volta a la 

concepció de l’art per explotar i aprofitar les seves qualitats, ja es va saber que funcionaria, perquè si l’art 

és terapèutic, de ben segur que es podrà fer una teràpia mitjançant l’art; els components són els mateixos, 

l’únic canvi és l’ordre en la prioritat.  

“Hacer de la mierda, el fertilizante”, aquest és l’objectiu principal de la teràpia reduït a una frase molt 

exemplificativa i col·loquial. Es pretén treballar des del problema, i a partir d’aquest, trobar la solució. 

Moltes són les possibilitats que això funcioni, ja que la solució que es trobi anirà íntegrament lligada al 

trauma o causa del desequilibri de la persona. No es jugarà pas a intentar trobar la solució adequada del 

problema de manera paral·lela per a després fer-ne la comprovació. 

Hem parlat de “problemes”, “traumes” i “causes del desequilibri de la persona”, per tant, el destinatari 

d’aquesta pràctica serà algú que tingui necessitat de solucionar algun desordre. L’artteràpia, però, treballa 

des de la part interior, mental i emocional de la persona; i és exactament aquest el motiu pel qual es pot 

sentir dir que l’artteràpia va destinada a tothom, perquè no hi ha ningú que sigui perfecte i no tingui cap 

preocupació, problema o desordre interior, sigui de més o menys grau.  

Sovint quan parlem de problemes mentals, la psicologia pren part del assumpte i en aquest cas no és 

menys. Per poder avaluar i tractar qualsevol d’aquests tipus de problemes, es necessiten unes bases 

psicològiques que permetin saber de quin problema es tracta, quines parts mentals afecta, els símptomes i 

com hauria de tractar-se. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Viktor Lowenfeld, John Dewey, Margaret 

Naumburg, Edith Kramer i molts altres noms que podrien semblar-nos familiars van fer aportacions en el 

camp psicològic o van seguir aquestes aportacions fetes per altres persones per anar donant forma al que 

entenem per artteràpia. Al llarg de la història, les corrents psicològiques han anat ramificant l’artteràpia i 

aquesta s’ha vist aplicada a la pràctica amb unes bases diferents en funció de la ideologia que tenien les 

persones que la duien a terme. És per això que hi ha la de tipus psicoanalítica, basada en l’exteriorització 

d’informacions de l’inconscient cap a el conscient; la de tipus gestàltica, amb bases humanistes, etc. Fins i 

tot, han sorgit, paral·lelament, artteràpies on les bases psicològiques són totalment diferents i no 

segueixen el psicoanàlisi en cap moment, sinó, les bases teòriques de Goethe i de Rudolf Steiner, entre 

d’altres.  
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Què és l’artteràpia, doncs? De totes les diferents maneres de concebre l’art, sorgeixen diferents maneres 

de qualificar-la, i, per tant, confusions i problemes. Hi ha qui tracta l’artteràpia englobant tot allò  que 

compti amb un tercer element, que pot ser qualsevol, a part del terapeuta i el pacient. També hi ha qui 

aquest tercer element el limita a una de les disciplines de l’art –musica, escriptura, teatre, veu, 

psicomotricitat i plàstica-. Per últim, els més restrictius, els qui només inclouen les tècniques plàstiques a 

la definició d’artteràpia. Aquest és el primer inconvenient que trobem, el fet de no saber de quin dels tres 

grups es fa esmena quan es parla d’artteràpia sense cap altra explicació i aquesta confusió pot crear 

desconfiança.  

La clau per passar per alt aquesta desconfiança és deixar-se endur i, sobretot, deixant de banda si només 

es practiquen tècniques plàstiques o també d’alguna altra disciplina, confiar en l’artterapeuta, qui serà el 

guia, la persona que sabrà com tractar la situació. Sembla interessant, i ho és, confiar en una persona més 

que en una teràpia, ja que la persona interactua i pot oferir de manera més exclusiva el que és menester, 

cosa que la teràpia no, ja que té unes mateixes bases per a tothom. Aquesta confiança en l’artterapeuta, 

que té valors molt positius, també en té de negatius. Perquè la teràpia funcioni, s’haurà de tenir la sort de 

ser tractat per un professional que sàpiga com conduir, casualment, la persona o el problema. Aquesta 

manera de fer dóna peu a provar la teràpia, que no funcioni, deixar de confia-hi i limitar l’expansió i 

evolució d’aquesta. Però, de fet, aquest inconvenient és vigent a totes les teràpies que tracten malalties 

mentals, ja que cada persona és un món, i tant en l’artteràpia com en la psicologia convencional és 

necessària una bona interconnexió entre pacient i professional. 

Actualment, l’artteràpia encara pateix un procés de normalització a la societat, d’evolució i d’expansió, ja 

que he comprovat que no és, encara, massa coneguda, tot i que la nostra època actual és l’escenari de les 

“noves teràpies”. Com una de les artterapeutes va respondre a l’entrevista destinada a aquest treball, “La 

feina que hi ha ara és la de demostrar a la gent que funciona, cosa que portarà tant de temps com la gent 

trigui a utilitzar-la.” Aquesta serà la durada del període d’adaptació.   

A Espanya, però, no s’han pres, mai, gaire en consideració les teràpies psicològiques, i menys si estan 

basades en l’art. Per això, la feina és encara més complexa. Val a dir que, després de fer diverses 

comprovacions, les bases psicològiques, actualment, són importants i indispensables, però no són 

seguides fil per randa. De Freud es valora el fet que va descobrir l’inconscient i de Jung, per exemple, els 

arquetips. Amb això vull fer referència a que les bases són indispensables, però no és, tampoc, factible 

seguir-les tal i com les van descobrir, ni tan sols practicar-les com a la psicologia convencional, perquè 

les bases són psicològiques, però les tècniques, artístiques.  

Un cop investigada l’artteràpia en general, amb la història, la metodologia i la posició a l’actualitat; vaig 

decantar-me pels nens. Què podria aportar l’artteràpia a la primera fase de la vida diferent que a les 

altres? Doncs és sorprenent com l’artteràpia pot ajudar els nens i els joves més que una psicologia 

convencional. El fet d’anar a “un lloc” a dibuixar i a parlar dels dibuixos que s’han dut a terme, per un 
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nen és molt més productiu que “anar al psicòleg”. Aquesta afirmació és comprovada des de diferents 

punts de vista. Per una banda, el nen no ha de sentir-se com un malalt ni ha d’acceptar la necessitat d’un 

psicòleg, i això el fa sentir millor, més integrat, més “normal”. A més, el fet d’anar a fer quelcom que no 

sigui explicar vivències a un terapeuta, també el fa sentir productiu, ell va a dibuixar –o a practicar 

qualsevol tècnica-, però no es limita a anar a parlar. Per últim, el fet de no necessitar la parla com a 

vehicle proporciona una major expressió. Els qui es troben en la primera etapa de la vida són, també, els 

qui viuen més arrelats al llenguatge dels símbols i menys al de la paraula. Ells encara no han estat 

ensenyats per dominar molt vocabulari i poder expressar les seves sensacions a través de l’expressió 

verbal, per això, parlem de l’artteràpia com a millor vehicle de cura pels infants que no pas la psicologia 

convencional. Tot i així, hem de comptar amb algun aspecte que pugui dificultar l’aprovació de la teràpia. 

Ens referim a que pot ser complicat saber si el subjecte ha notat resultats positius perquè els nens no 

s’expressen ni paren tanta atenció a aquest tipus de coses com els adults. Per això, la part més complexa 

serà la d’analitzar si la teràpia funciona o no, tot i així, aquest inconvenient pot formar part de qualsevol 

de les teràpies psicològiques, no necessàriament l’artteràpia.  

Són importants, també, les conclusions respecte a l’anàlisi de dibuixos dels nens. Després d’haver estudiat 

la informació teòrica i haver analitzat tres dibuixos de tres nens seguint les bases del test de la família, les 

conclusions són que aquest test únicament proporciona ajuda si es té en compte com a informació 

complementaria. Ens permet fer hipòtesis, però sobre unes bases incertes. Alhora d’analitzar els tres 

dibuixos que formen part de la part pràctica d’aquest treball, ha mancat molta informació com, per 

exemple, el fet de no saber si alguns dels membres de la família dels dibuixants no apareixien als dibuixos 

perquè l’autor/a no els havia conegut mai o perquè no hi tenia bon tracte, i això faria canviar totalment les 

conclusions de l’anàlisi. 

Encara s’ha comprovat de manera més profunda l’eficàcia de l’artteràpia en els nens, al fer el seguiment 

d’un nen autista, el qual està sent tractat amb aquesta teràpia. Tractar una persona amb autisme és més 

difícil psicològicament parlant, perquè la parla és un vehicle fonamental del qual el terapeuta no pot fer-

ne ús. Com ja s’ha explicat, aquesta persona porta més de dos anys acudint al Taller d’Art de Caldes de 

Montbui per treballar, mitjançant tècniques plàstiques, la seva malaltia. La seva psicòloga va ser qui el va 

impulsar a prendre aquest tipus de sessions plàstiques i és ella la mateixa, després d’un parell d’anys, la 

que ens explica que aquestes tècniques han resultat beneficioses pel petit amb autisme. Cal destacar, però, 

que no ha estat cosa de quatre sessions –les úniques que formen part d’aquest treball- sinó que han estat 

uns resultats aconseguits progressivament al llarg d’aquests anys. Una de les característiques de 

l’artteràpia és que el canvi en la persona és un procés. Òbviament no serà el mateix que anar a classes 

d’informàtica, que el primer dia ja se sent que s’ha après i que s’ha assolit una petita part de l’objectiu, 

sinó que els canvis es noten quan ja hi ha una sèrie de sessions fetes i són progressius. El que sí que hem 

aconseguit amb aquestes sessions ha estat notar una millora vers el període d’agressivitat que estava 

travessant el petit autista. A la primera de les sessions es nota clarament un decantament cap a 
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l’agressivitat, que a l’última no s’aprecia. Sí que és cert, però, que si haguéssim disposat de més sessions 

podríem haver-nos endinsat més a fons en aquest període pel qual ell passava en aquell moment.  

Jo tractaria l’artteràpia com a una alternativa a la psicologia convencional, és per això que ha aparegut la 

comparació entre ambdues en aquestes conclusions diverses vegades. Avui en dia, però, encara és 

necessari un psicòleg que derivi els pacients als artterapeutes, i la via directa és poc freqüent pel 

desconeixement de la seva existència o la poca fiabilitat. És una teràpia, també, molt personificada, on tot 

s’adapta a la persona i al problema. Aquesta manera de fer a la que no hi estem acostumats ens porta de 

bòlit, no obstant això, hauria de ser el millor mètode de tractar persones amb problemes. Hem vist i 

comprovat que la teràpia funciona, i amb un ampli col·lectiu de gent, però hem comprovat, també, que és 

molt important trobar un bon artterapeuta perquè la teràpia doni resultats. No podem deixar de sentenciar 

que assolir bons resultats depèn de les persones, és com tot, calen uns mínims per poder donar 

funcionalitat a l’artteràpia, i si no hi són, podríem dir que hi ha persones amb les que no funciona. 

Després de tot aquest recorregut per aquesta teràpia, m’atreveixo a suggerir la integració de l’artteràpia a 

l’educació. L’escola pot suposar un bon espai per a practicar-la. Ja sigui com a alternativa a les sessions 

psicològiques que ja s’imparteixen actualment o com a activitat extraescolar on els infants amb 

necessitats, sense sentir-se pressionats, poguessin expressar-se.  El treball en grups reduïts on els nens 

dibuixin –cosa que tots poden fer- pot ser molt productiu i pot estalviar molta feina. Hi ha països com 

França o Anglaterra on la confiança vers l’artteràpia és molt més elevada que a Espanya i els funciona. 

No hi tenim res a perdre, però encara queda camí.  

 

20.1 EXPERIÈNCIA PERSONAL 

Vaig començar en aquest treball des de zero, sense saber res sobre l’artteràpia, ni tan sols de la seva 

existència. Després d’un suggeriment per part de la meva tutora, vaig decidir dedicar-li tot un treball de 

recerca. Personalment, m’ha semblat una feina molt enriquidora, he après infinitat de coses i m’he 

endinsat en un món que m’ha agradat, del qual no descarto un vincle en el futur. Val a dir, però, que 

també hi ha hagut moments dèbils, on m’ha semblat que, potser, el treball estava tractat d’una manera 

massa teòrica i no podria plasmar que l’artteràpia és molt més que això, tot i així, és una feina que s’ha 

intentat reflectir a la part pràctica.  

D’informació no n’hi ha gaire, un parell o tres de llibres a la xarxa de biblioteques de Catalunya. El que 

més abunda a internet són blocs d’opinió, d’aficionats i d’algun professional que parlen de les seves 

experiències. Tot i aquesta mancança, va ser possible el contacte directe amb dos professionals que van 

corroborar i ampliar els meus coneixements. Espero, doncs, que aquest treball ajudi a augmentar la 

informació pròxima a nosaltres que existeix respecte a aquest tema.   
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Un altra de les dificultats amb les que m’he trobat, ha estat el fet de no poder intervenir en la creació de 

les sessions pel nen autista. És per això que el meu paper dins del treball de camp s’ha limitat a redactar-

les, ja que òbviament és necessària una titulació i uns coneixements per tractar persones amb necessitats 

estudiades. Tampoc he pogut fer acte de presència en les sessions, atès que la pròpia teràpia requereix 

intimitat i ho impedeix.  

El que sí que he pogut comprovar és que és una teràpia que encara té molt de camí per endavant, encara 

és pràcticament invisible, no està a l’abast de la gran majoria, simplement per desconeixença. Cal, però, 

fomentar-la i confiar-hi, perquè tots aquells que ja l’han practicat alguna vegada, afirmen que funciona i, 

per tant, pot tenir sortides en un futur. N’estic segura que, fins i tot, pot curar a gent de manera molt més 

saludable que a través de les teràpies que utilitzen ara com a mètode prioritari. La via més senzilla, la de 

les medicines, és la que es diu més eficaç, però no la més positiva. Cal temps, dedicació i una mica de 

confiança per sortir dels problemes, i això és l’únic que l’artteràpia demana i requereix.  
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<http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/01/noticias/1349082031.html> (Consulta: 8 gener 2013). 



Treball de Recerca 2012-2013 ART TERÀPIA ART. Una bona alternativa per als nens 

 

 
 91 

· ¿Qué es el autismo y cuales sus clasificaciones?, 

<http://www.peques.com.mx/que_es_el_autismo_y_cuales_sus_clasificaciones.htm> (Consulta: 22 

desembre 2012). 

· Síntomas del niño con autismo, <http://www.peques.com.mx/sintomas_del_nino_con_autismo.htm> 

(Consulta: 23 desembre 2012). 
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______* Elaborat per Lena Macau Sanz 
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23. ANNEXOS 

 

23.1 EXEMPLES DE SESSIONS 

 

TALLER DE PLÁSTICA 

 

1. NOMBRE DE LA TALLERISTA: JANINA RIERA 

 

2. PLANTEAMIENTO GLOBAL DEL TALLER: 

El taller se plantea como un camino de inicio en la comprensión del potencial del lenguaje artístico como 

medio para poder expresar y reflexionar acerca de uno mismo y de su relación con el entorno, realizando 

así un trabajo de crecimiento personal. Los ejercicios se han planteado en función de las características 

de los participantes y de los objetivos marcados, realizándose puntualmente actuaciones específicas 

según necesidades individuales. 

A partir del fomento y desarrollo del potencial creativo de cada participante, se ha ido transmitiendo la 

idea del arte como herramienta de reflexión introspectiva, ofreciendo la posibilidad de realizar todo un 

proceso de transformación dentro de la propia obra y obteniendo así un punto de vista diferente sobre el 

tema a tratar. Se ha fomentado principalmente la capacidad creativa innata en todo individuo para reflejar 

sus aspectos internos de un modo plástico, sin necesidad de unas capacidades artísticas previas, ya que 

éstas se van desarrollando de una forma natural a lo largo de todo el proceso. Lo importante no es lo 

estético ni la expresión de la belleza, de manera que lo artístico pasa a ser un medio, una herramienta 

intermediaria que permite un mejor conocimiento de cada uno.  

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que trabajamos con un colectivo con riesgo de exclusión social y 
por lo tanto con importantes problemas de autoestima, la creación artística puede ayudar notablemente a 
un buen autoconcepto para su autor, lo cual es muy válido. Por ese mismo motivo tampoco se ha 
insistido en la técnica, aunque se les ha ayudado a mejorarla en los casos que lo han requerido para que 
ganar en autoconfianza y lograr resultados positivos concretos. Asimismo, las obras no han sido 
juzgadas ni interpretadas por el terapeuta  ya que lo que nos  ha interesado es que sean ellos mismos 
los que aprendan a utilizar la producción artística como herramienta intermediaria en el proceso 
terapéutico, para que a posteriori se proceda a una autorreflexión  ya sea de forma verbal o escrita.  

 

La METODOLOGÍA utilizada en las sesiones ha sido la siguiente: 

- Al inicio de la sesión, el grupo se reúne en círculo para comentar el trabajo que se realizará 
durante la sesión. 

- Las consignas que se utilizan son sencillas para favorecer su comprensión. Si algún/os 
participante/s tiene/n dudas respecto al ejercicio, se realizan algunas aclaraciones o indicaciones 
que puedan ser de ayuda. 

- Durante la realización de los ejercicios el arteterapeuta crea un ambiente de tranquilidad, 
seguridad y contención, transmitiendo a su vez una actitud de confianza hacia las capacidades 
creativas de los participantes, lo que les permite expresarse con más tranquilidad y libertad.  

- La intervención del terapeuta pasa por un acompañamiento no invasivo, sino sutil y discreto 
desde una presencia activa, ajustada e intuitiva, estando al lado de la persona, acompañándole 
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en su proceso de creación, sin prisas, interviniendo a veces más y otras menos, escogiendo las 
palabras, respetando sus resistencias, estando atento a lo que el participante manifiesta, sus 
demandas, sentimientos de ira, vergüenza, abandono, deseos, miedos, quejas, etc. 

- En ningún momento se juzgan las obras, pero si se  hacen sugerencias, como tirando de un hilo, 
para ofrecer nuevas posibilidades y alternativas a la persona, que habla a través de sus 
producciones pero respetando siempre el propio impulso creativo y la decisión propia de cada  
participante.  

- Al finalizar el proceso de trabajo se otorga un espacio de reflexión acerca de las obras 
realizadas. En la mayoría de casos a modo de reflexión personal se invita a los participantes  a 
responder por escrito preguntas que les ayuden a reflexionar acerca de lo que les ha aportado 
personalmente el ejercicio realizado. A su vez,  se brinda la posibilidad a compartir las 
impresiones con el resto del grupo pero nunca se fuerza u obliga al participante a hacerlo. 

- Como cierre se les pide a los participantes que sinteticen en una sola palabra la experiencia 
vivida durante la sesión. Por ejemplo: paz, tranquilidad, cambio, sorpresa, cansancio… 

- Cabe destacar también, que las sesiones están abiertas a las sugerencias de los participantes 
en relación a los ejercicios realizados o a futuras propuestas. Ya que nos parece importante 
potenciar la implicación y el compromiso tanto con el proceso creativo como en relación  al 
grupo. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Crear un espacio donde los participantes puedan desarrollar y fortalecer su creatividad y 
sensibilidad a partir de dinámicas que fomenten la espontaneidad y la libertad de expresión. 

 Introducir a los participantes dentro del lenguaje artístico. 

 Abordar conflictos internos, de manera indirecta, a través de los símbolos y las metáforas que 
van surgiendo a través de las obras artísticas. 

 Contribuir a partir de las representaciones visuales, objetivadas a través del material plástico, a 
la construcción de un significado de los conflictos psíquicos, favoreciendo su mejora. 

 Trabajar temas relacionados con la identidad individual y colectiva a través de los ejercicios 
plásticos.  

 Ofrecer herramientas de integración social (trabajo en equipo, dinámicas de grupo, refuerzo, 
autoestima y autonomía) mediante la expresión plástica y el proceso de creación. 

 Mejorar la autoestima a través de la identificación de aspectos positivos de uno mismo a partir 
del trabajo realizado. 

 Favorecer que pueda aparecer aquello que es diferente en cada uno/a, propiciando la autonomía 
y  la singularidad del sujeto en relación a  la diversidad del grupo siempre desde una convivencia  
de respeto y tolerancia.  

 Mejorar la concentración y la psicomotricidad fina. 

 Potenciar la implicación y el compromiso con el proceso creativo personal y grupal a partir de 
motivar al participante a  comprometerse en una participación activa. 
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4. EJERCICIOS REALIZADOS: 

 

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS: 

Durante el primer periodo se han realizado ejercicios cortos de una sola sesión de duración para que los 

participantes se familiaricen con el medio artístico y a su vez empiecen a entender que éste les permite 

aflorar y trabajar aspectos personales de ellos mismos. 

Para conseguirlo se realizan ejercicios de desbloqueo para perder el miedo a hacerlo bien o mal, se 

invita al participante a que se deje llevar por las imágenes que le vengan a la cabeza, los trazos, las 

formas, los colores, etc, buscando que la mano huya de la censura del ojo, como una desinhibición, para 

que entiendan que lo importante es que encuentren en el arte un medio para expresarse. 

Ejemplos: 

- Dibujar con los ojos cerrados dejándose llevar por diferentes estilos de música. 

- Dibujos libres tanto abstractos como figurativos con una posterior reflexión personal de que es lo 
que han expresado en ellos y como se han sentido. 

- Pinturas realizadas utilizando como superficie rollos de  papeles muy grandes. 

- Dibujos improvisados de realización rápida a partir de una palabra que dice un compañero como: 
casa, lluvia, sol, alegría… 

  

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OTROS TALLERES:  

Se han realizado ejercicios de plástica para ser utilizados en otras actividades con la finalidad de 

transmitir la posible colaboración entre los diferentes talleres como posible opción dentro del 

planteamiento del proyecto. 

Ejemplos: 

- Decoración de los instrumentos para el taller de Batucada. 

- Realización de una máscara personal de cada participante utilizada para los ejercicios 
introductorios del taller de teatro.  

- Realización de objetos para el attrezzo de teatro de la Muestra final del  primer periodo.  

 

EJERCICIOS SOBRE LA IDENTIDAD:  

Se proyecta la sombra del participante en un papel y se  repasa su contorno con pintura. Desde este 
punto de partida se procede a trabajar aspectos sobre la identidad del participante. En algunos casos se 
ha trabajado sobre aquellas partes que le gustaría transformar o mejorar de si mismos a partir de 
transformarlas en el propio dibujo. En otros, se ha utilizado el ejercicio para reforzar aspectos positivos 
de cada uno a partir de introducir símbolos y colores que les gustan y les hacen sentir bien.  

Este tipo de ejercicios son muy eficaces para mejorar la autoestima porque entienden que pueden 
siempre transformar o mejorar aquello que no les gusta de si mismos y/o les desvelan o recuerdan 
aspectos positivos que ya tienen. Se dan cuenta, asimismo, de aquello que es diferente en cada uno en 
relación a  la diversidad del grupo, propiciando una mejora de la autonomía y de la singularidad del 
sujeto en relación a éste.  
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EJERCICIOS PARA DECORAR EL ESPACIO:  

Ejercicios que tienen como finalidad realizar un trabajo personal pero que a su vez, están pensados para 

mejorar la vinculación y el sentimiento de pertenencia en relación al espacio y por lo tanto al proyecto. 

Ejemplos: 

- Mandalas: realización de un mandala en el qual cada participante representó a través de 
simbolos, formas y colores todos aquellos atributos que querian tener durante los talleres y su 
estancia en el proyecto como: fuerza, compañerismo, tranquilidad,…etc. 

- Realización de carteles de señaletica para un mejor funcionamiento del espacio. 

- Preparación del espacio para la muestra final de curso. 

- Realización y colocación de las telas para el escenario de la muestra final de curso. 

 

EJERCICIO FINAL. REFLEXIÓN ACERCA DEL ENTORNO: 

Realización de una maqueta de cartón reciclado en la que cada participante representa un lugar del 

mundo que le apetezca, este puede ser  tanto real como imaginario.  

Cada participante realiza su propia maqueta. Al finalizarlas se ponen unas al lado de las otras,llegando a 

formar un gran puzzle creando así,  una gran ciudad.  

Posteriormente se reflexiona acerca de cómo se sentiría el autor si viviera en este lugar, se destacaban 

aquellos aspectos que le eran positivos y se reflexionaba acerca de si estos mismos estaban presentes 

en la vida del participante o si los podía fomentar dentro de su cotidianidad ya que estos eran positivos 

para el/ella. 

 

5. RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

 Mejora de el conocimiento y familiarización de los  participantes con el lenguaje artístico 

 Mejora de la confianza hacia sus capacidades creativas y resolutivas. 

 Mejora de la autoestima a partir de la satisfacción por los resultados conseguidos. 

 Mejora de la capacidad para reflexionar acerca de uno mismo. 

 Mejora de la receptividad  a trabajar aspectos personales. 

 Desarrollo de la capacidad de reflexionar simbólicamente. 

 Mejora de la paciencia y de la concentración. 

 Mejora de la psicomotricidad fina. 

 Mejora de la relación entre los integrantes del grupo. 
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6. VALORACIÓN GENERAL: 

Una de las cuestiones que se han considerado más interesantes de esta práctica del método arte 

terapéutico es proponer las condiciones necesarias para desencadenar la implicación, para que la 

persona pueda producir, crear y expresar desde una búsqueda personal hacia una mejora de si mismo.  

Se ha valorado positivamente que al finalizar este primer periodo del taller los participantes transmitan 

que han aprendido muchas cosas acerca de sí mismos y de los demás compañeros como fruto de haber 

compartido esta experiencia y que tengan un sentimiento de implicación y de querer seguir mejorando 

aspectos personales. Se valora también muy satisfactoriamente el sentimiento y la actitud de sentirse 

capaces de desenvolverse y resolver cualquier otro ejercicio de artes plásticas que se les pueda plantear 

en un futuro. Creo que esta misma actitud les permite plantearse el realizar nuevas actividades también  

dentro de su cotidianidad. 

Si bien en un principio la mayoría de los participantes ofrecían resistencias o se sentían atemorizados 

ante expresarse creativamente porque decían que no se les daba bien o porqué no se sentían capaces, 

queda constatado que la expresión surge del individuo en forma espontánea si se le da la posibilidad, se 

lo estimula a que lo hagan y se confía en su capacidad. Generalmente se han extrañado y  les parece 

raro que en tan poco tiempo hayan llegado a producir lo que producen. Llevando a cabo una práctica 

artística regular, muchos de ellos han descubierto unas cualidades desconocidas u olvidadas de si 

mismos, mejorando su autoestima y el autoconcepto de si mismos. 

También se  han dado cuenta de que cada participante tiene una sensibilidad y creatividad propias que 
expresan la identidad de cada uno. Este hecho ha fomentado que el respeto, la comprensión, el apoyo  y  

la motivación hacia el otro hayan mejorado.   
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23.2 SIROCO 

 

http://asociacionsiroco.wordpress.com/2010/08/20/siroco/ 
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23.3 ARTTERÀPIA HAUSCHKA 
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23.4 ARTICLE SOBRE: QUÈ ÉS L’ARTTERÀPIA? 



Treball de Recerca 2012-2013 ART TERÀPIA ART. Una bona alternativa per als nens 

 

 
 103 

 

 



Treball de Recerca 2012-2013 ART TERÀPIA ART. Una bona alternativa per als nens 

 

 
 104 

23.5 ARTICLE SOBRE: ARTTERÀPIA A L’ACTUALITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de Recerca 2012-2013 ART TERÀPIA ART. Una bona alternativa per als nens 

 

 
 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de Recerca 2012-2013 ART TERÀPIA ART. Una bona alternativa per als nens 

 

 
 106 

 


