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Al llarg d’aquestes línies, compartiré alguns dilemes, interrogants i aprenentatges que 
emergeixen de l’experiència de realitzar processos de creació amb i des de les persones 
en un entorn rural, concretament en una petita població de la comarca del Solsonès. 
Espero que les reflexions que apareixen en el text contribueixin al debat. 

Situació i  dos aspectes claus que n’emergeixen 

Per tal de concretar d’on surten les diferents reflexions que presentaré, trobo necessari 
situar breuement el lloc des d’on parlo. Ens situem a la Comarca del Solsonès, una 
comarca que quinze anys enrere presentava un accés difícil i que amb els canvis dels 
darrers anys en infraestructures viàries, ha viscut un increment important de població. El 
fet que fins fa relativament poc temps hagi estat una comarca de difícil accés, una comarca 
tancada és important, ja que actualment li dóna una entitat i aporta un element clau que 
fa que encara es conservin alguns aspectes que s’han perdut en altres zones rurals de 
Catalunya. D’aquest aspecte prenc un dels elements claus per repensar les propostes 
artístiques amb les persones: La importància de preservar el terr itori ,  de 
mantenir-ne el seu caràcter .  Un aspecte que comporta tenir present el 
dià leg entre el que hi ha i  el que ve de nou.  

El lloc, el territori, té un moviment propi, molt lent, que sovint no es correspon amb les 
necessitats que tenim algunes persones que hi vivim. D’aquí la importància de trobar un 
equilibri entre la nostra necessitat, el ritme del lloc i el seu Fer.  

En aquest territori, la majoria de poblacions estan formades per cases disseminades, 
masies, masos, casetes de masover a una gran distància unes de les altres. En aquest 
context no parlem d’espai públic, no tenim places ni carrers i sovint ens coneixem els uns 
als altres pel nom de la casa on vivim. Tenint present aquestes característiques, hi ha un 
segon aspecte important a tenir en compte: la v is ibi l i tat .  Sovint quan ens 
proposem realitzar propostes creatives amb persones, resulta obvi realitzar-les en espais 
comuns, visibles on les accions tinguin un cert ressò. Però que passa amb tot el que és 
invisible? Amb les diferents accions, creacions, reflexions, etc. que ja es fan a les cases i 
que en cap moment es plantegen donar-se a conèixer?.1. En aquest context visitant els 
veïns i veïnes, descobreixo un Fer invisible que es fa pel propi plaer de dur-lo a terme. 
Parlo amb investigadors, creadors, inventors, relators, historiadors, arqueòlegs, botàniques, 
escultors, etc2. i descobreixo un fer soterrat invisible i silenciós present al territori. Aquí jo 

                                                

1 Aquest aspecte es pot llegir em profunditat a l’article: Ricart, Marta. “Aprenent a moure’ns pels estrats dels processos 
creatius. Apunts per a una nova mirada a la creació artística en els entorns rurals”. Informe anual CONCA 2018. 
2 No parlo des dels seus oficis ni les seves titulacions, que sovint no es corresponen, sinó des del coneixement que dia a 
dia cuiden i enriqueixen.  



sóc una més i m’afegeixo a aquesta dinàmica propera i horitzontal que es va fent al lloc i 
que el configura. Una dinàmica que ens retroalimenta pel fet de saber-nos.3.  

 

Un canvi de moviment  

Al llarg dels anys, he anat veient i sentint, com el lloc on visc té unes dinàmiques pròpies, 
un moviment i que els ritmes adoptats sovint en alguns espais no tenen ressó en altres.  
Mica en mica he anat sentint la necessitat d’un canvi de plantejament de les arts amb les 
persones per tal de generar processos orgànics profunds i horitzontals al meu municipi. 
Un canvi que en el meu cas ha comportat prendre dues decisions importants: 

La primera, deixar de banda la gestió i tot el que implica. Deixar la lògica de funcionament 
del projecte, la cerca de finançament, etc. que em portava a un ritme i un fer que després 
contagiava la pràctica del que anava fent i cercar una altra actitud més propera a la realitat 
del lloc. 

La segona decisió i més controvertida, va ser no buscar un rendiment econòmic a priori 
en allò que feia. Els diners no havien de ser al capdavant de les propostes, idees o 
iniciatives. Aquesta decisió, cal dir que m’ha portat moltes dificultats per una banda, però 
ha obert la porta a crear lliurement i experimentar nous formats4.  

Les dues decisions em portaven progressivament a canviar la relació amb el lloc i les 
persones, però també amb les arts i la creació. No em penso com a gestora, ni 
formadora, ni productora cultural, sinó com a creadora. Així és com deixo enrere un 
moviment adoptat, on diners i temps mouen la cerca constant d’una sortida i vaig creant 
un altre moviment més orgànic que cuida els processos des de la seva autonomia 
possibilitant una apropiació de les persones i trencant la direcció única per obrir un 
aprenentatge compartit. Un canvi important en la manera de pensar-se i pensar la creació 
amb les persones que afecta el propi moviment i el que acabem fent.  

Com diem amb el veí, “Allò que fem ens fa”, un frase que implica deixar-se canviar a 
través del fer, sent dins la creació mateixa, deixant de mirar-la des de fora per viure-la 
com un acte de transformació constant a través de la quotidianitat.  

I com es concreta això en la pràctica artística? Posaré un breu exemple: 

La trajectòria de Tèrmic  

Tèrmic comença l’any 2015 a la residència de Cultura Cal Gras d’Avinyó (Bages) com un 
assaig de recerca per crear propostes amb les persones amb nous formats i noves 
metodologies. Durant una setmana, vaig treure una cadira del centre al carrer i m’asseia 
llargues estones en diferents punts de la població. En aquest moment vaig trobar 
necessari treballar a fons la posició, la presència, la intenció, i sobretot l’espai neutre. 
Aspectes no visibles de la posada en escena de la proposta però que en configuren la 

                                                
3 En relació amb aquest aspecte, fa uns anys vaig realitzar la proposta SUM, que traslladà una acció artística a casa les 
veïnes grans del municipi. Amb elles vaig descobrir la importància del pensar-se conjuntament. Dones que viuen a les 
seves masies i que tenen un sentiment de comunitat sense trobar-se amb altres dones del poble gaire sovint. Però que 
es pensen, es tenen en compte, i en aquest pensar-se, en aquest sentir-se es crea una xarxa forta.  
4 Aquí cal dir com la majoria de vegades la cerca de subvencions o finançament de les propostes n’acaba condicionant 
els formats. Qui no ha escrit als seus projectes conceptes que sabem que agradaran per tal que ens el financïin? Aquest 
és un tema a revisar. Si parlem de creació i d’experimentació, hi hauria d’haver una obertura i una confiança cap als 
formats nous i diferents.  



seva intenció posterior. Així, entro en el treball d’un fer invisible més interior de la 
proposta.  

 

Sols amb la presència diària i prolongada en el temps van passar coses. Es van moure unes 
coses, i se’n van generar altres. Al cap d’uns dies de seure amb la cadira, van començar a 
venir les respostes, les aportacions. Per exemple el gest de les dones que cuidaven 
l’església del poble, amb un ram de flors, dient com aquests dies havia representat la 
verge. O l’acompanyament de les tardes d’un grup de joves que volien provar l’acció i on 
vam acabar cantant i provant la sonoritat del Lloc. O la senyora que tots els dies em 
mirava des del balcó de casa seva i que l’acció li va recordar les llargues sessions de retrat 
del seu marit fotògraf. Algunes iniciatives van acabar sent accions punturals, altres van 
generar un moviment més profund i van comportar noves iniciatives.  

 

Dos anys més tard, el projecte El Grand Tour decideix passar per Solsona5. Aprofitant la 
invitació de la Clara Garí per presentar una proposta, ofereixo portarTèrmic al casc antic 
de la ciutat. De seguida l’Ajuntament hi va col.laborar i durant un matí, es va portar la 
proposta als carrers del casc antic de la ciutat. En l’acció s’hi van implicar altres persones 
de la comarca que hi van aportar la seva experiència. L’acció, va ser realitzada per un grup 

                                                
5 Un projecte que es proposa caminar en espiral per Catalunya, compartint l’experiència amb creadors i creadores 
locals 



d’unes vint persones i va comportar mesos mes tard una invitació del Museu Diocesà per  
traslladar-la al seu recinte6. Així porto la cadira dins el museu en una acció que triplica el 
nombre de participants (hi assisteixen 65 persones). 

 

És important destacar la importància en aquest cas de viure al mateix lloc on es realitzen 
les propostes. Tot necessita un temps i un espai de retorn i en aquest cas l’acció va 
generar diferents opinions, posicions, etc. que vaig poder anar recollint en diferents llocs 
de manera espontània: al forn de pa, mentre posava benzina al cotxe o esperava que el 
meu fill acabés l’extraescolar. L’acció no s’acabava el dia que la vam realitzar sinó que 
continuava.  

Per exemple des de l’escola El Vinyet de Solsona, la van voler traslladar als nens i nenes 
per tal de viure el tema que ells estaven treballant en aquell moment en relació al 
projecte Art i Escola d’ACVIC, el Tabú. I així és com ens posem a treballar amb un grup 
de nens i nenes de l’escola per seure a l’espai públic, generar i comprendre.7 Una 
proposta que les nenes i nens van titular Hi Som i que ells mateixos van organitzar fent 
sentades al pati per veure aquest des d’un altre punt de vista o seient en diferents espais 
del casc antic de la ciutat. Durant aquell curs, l’escola va deixar una cadira preparada per 
seguir l’acció en alguns espais del centre. Tèrmic aquell any va ser dins l’escola.  

                                                

6 Es titulava: “Generar la presència. La creació com un acte d’escolta” Realitzat el 23 de febrer del 2018 dins el cicle 
Divendres de Pensament al Museu Diocesà-  
7 Per més informació sobre aquesta proposta espcífica veure: 
https://www.youtube.com/watch?v=rHlsXly0ol4&feature=youtu.be 

http://www.regio7.cat/solsones/2018/03/27/infants-lescola-vinyet-treballen-tabu/467229.html 



 

Tèrmic encara resta obert i de tan en tan revifa en forma de reflexió o de proposta. Tot 
demana un temps, una gestació i una digestió. Les propostes estan vives i hi ha una 
apropiació que en genera de noves. La meva tasca és ser present i conservar-ne la 
memòria, ser una interlocutora del que va passant i es va generant en l’apropiació. Ser 
present i alhora cuidar aquest invisible soterrat. Tèrmic té vida pròpia i pren diferents 
noms. El meu paper és acompanyar-lo, ser-hi perquè es mantingui i s’alimenti i transformi i 
es transformi.  

Per acabar 

Amb l’exemple de Tèrmic, deixo esbossada una proposta de les diverses que estan en 
funcionament i que estan creant una xarxa lenta on la creació és amb les persones. Crec 
que és aquí, en el respecte d’aquest temps necessari i en aquesta proximitat i quotidinaitat 
on les propostes van agafant un to més profund ja que formen part de la realitat de 
cadascú tal i com decideix. Quan emergeix com una necessitat, la proposta pren un gran 
ressò al lloc on es realitza. Ser al lloc i tenir un lloc en aquest cas, ha estat fonamental per 
tirar endavant propostes que el territori se sent seves, ja que al sortir d’aquest, són la seva 
expressió.  


