Intercanvi

43 Educació Social

Eva Marxen

Art-terapia i adolescencia: un
exemple de la Unitat d'Escolarització
Compartida (UEC)

E

Els contextos institucional s en que es pot aplicar l' art-terapi a amb adolescents són molts

:::J i moltdi versos;aixímateix , les formes d'aplicar- Ia varien molt segons lescaracterístiques

~ deis joves i de les institucions. A la UEC resulta molt efi ca\= utilitzar I' art com a metode
([ per abordar de manera indirecta els múltiples problemes conductuals i soc ials deis
usuaris. S'explica I'aplicació, els processos creatius i els possibles resultats, sempre
partint d' una comprensió psicoanalítica de les dinamiques de treball.
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Introducció
Els contex tos instituc ionals en que es pot apli car l' art-terapi a amb adolescents
són mo lls i mo lt di ve rsos ; així mateix, les formes d ' aplicar-Ia vari en mo ll segons
les carac terísliques de is joves i de les in slitucions. Gaire bé lols els adolescents
van a centres d 'educac ió, co m e ls in stituts d 'ensenyament secundari a públi cs ,
els co lol eg is privats o els centres d ' educac ió es pec ial per ajoves amb necessitats
específiques, com nens psicotics, di scapac itats, amb retard menlal, etc . Alguns
nois i noies va n també a centres d ' educac ió soc ia l. co m els casa ls, esp lais,
cenlres cívics, atene us o centres oberts. Així mate ix, és viabl e la introducc ió
d'aCl ivitals d ' art-terapi a en I' ensenya menl superi or: uni versilals, instituts
uni versilari s, cicles formatiu s i escoles superiors d ' art . També es pot ap li car la
lerap ia amb !' art o e ls tall ers d'art amb adolescents superdolats.
Altresjoves, per les seves patologies de sa lul o de sa lul mental, estan vi ncul ats
acenlres clíni cs, com hospilals, centres de salut mental, ce ntres de di a, hospitals
de dia i c líni ques o consultes pri vades. També s' inc lou aq uí el trac tame nl de is
traslorns alimentaris. A causa de probl ematiques fa mili ars , per altra parl, hi ha
nois que es benefic ie n de lerapi es fam ili ars; altres, que ja han estat a partats de
les se ves famílies, viuen en centres d ' acollida o residencies, i altres, fina lme nt ,
assiste ixen a programes espec ia litzats, com és el cas deis fi li s de drogoadd ictes.
A més, ca l considerar e l vast camp de la j ustícia juvenil , des de is centres
penite nciari s per a delinqüents menors fins a la llibertat condi cional. sense
oblidar e ls serveis d ' ate nc ió a la víctima.
En lotes les arees es mentades calen ac tivitats arHerapeu li ques, o sigui amb un
enfocamenl estrictamenl terapeutic, o sigui com un «tall er d'art » o com una
intervenció social a través de I'art a més curt termini .
Ara bé, e ls beneficis i e ls avantatges que brinda aquesta moda litat alsjoves, aixÍ El treball amb
com les necessitats i particularitats que han de tenir en compte lanl les I'art serveix ,
in slitucions com els professionals, depenen sobretot del context in stitucional,
com a médium ,
que lambé delermj na la fu nció que pot exercir e l treball arlÍstic o art- lerape uti c
és a dir, com un
i e l professional per als joves.
Com a profess ional deis camps de l' arHerapia , la psicoterapi a, la sa lu t mental
i la immigració, porto j a diversos anys treball ant en diferents institucions amb
adolescent s de di verses edats i procedencies culturals. Des de fa sis cursos
escolars i fin savui , em faigcarrecded iversos grupsen una Unitatd 'EscolaJiLZació
Compartida (UEC) a la qual arriben e ls nois i no ies expul sats deis instituts
públi cs. En aquest contex l, e l treball amb I'art serveix, en primer 1I 0c, com a
med ium, és a dir, com un lIenguatge indirecte i simbOlic per abordar els múltiples
conflictes soc ials que sofre ixe n e ls nois. Alhora, sol ser !'única forma de
«tractame nt » que tenen, j a que normalment no arriben als centres de sa lul
mental públi cs (Marxe n, 2007). Més endava nt , descriuré amb més deta ll e l me u
tre ball e n aquesta in stitució.

lIenguatge
indirecte i
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A més, organitzo uns grups art-terapeutics en un institut públic d'ensenyament
secundari (fES), amb alumnes de primer i segon d'ESOque solen tenir entre 12
i 15 anys. Es tracta d' un centre que, perl aseva ubi cació, comptaambun alumnat
molt internac ional (més del 90% són de famílies immigrades) i amb un elevat
nombre d' alumnes que es troben en situac ió de ri sc soc ial. Atesa aquesta
situació, la fun ció d' aquests grups, que denominem «tallers d'art», és sembl ant
a la de la UEC, tot i que en general es tracta d'alumnes amb conductes menys
di srupti ves. També aquí, en la majoria deis casos, ens trobem davant deis únics
espais terapeutics amb que compten els nois. Com sempre, són grups molt
multiculturals, on es treballen també, simbolicament i verbalment, I' intercanvi
i el respecte entre les diferents cultures.
Tant la UECcom I' institut són institucionsofi cials del Departamentd 'Educació.
Des del puntde vista legal, resulta difícil, si no impossible, oferirdins dels horari s
escolars una terapi a en el sentit estricte. Per aquesta raó, és més adequ at oferir
tallers d' art o d'ex pressió plastica, en els que es posa més emfas i en el treball
artístic, sense arribar necessanament a interpretacions pel que faa la transferencia
o contratransferencia. Des del punt de vista practic, es tracta d' un treball molt
simboli c i, des del punt de vista emocional, d' un espai de contenció i d'escolta
empatica.
Per altra part, com en totes les institucions que tracten amb adolescents, és a
dir, amb menors, per reaJi tzar una (art-)terapi a, cal obtenir el pelm ís perescri tdels
pares.
A més, he treball at com art-terapeuta en un programa de resoc ialitzac ió per a
menors gitanes delinqUents procedents de Romani a que, per ordre judicial, en
comptes d'anar a un centre tancat de menors, van a un centre de di a. També,
he realitzat art-terapi aamb adolescents en un casal de temps lliure, en unaescola
superior d'art i di sseny amb els estudi ants del gradu at uni versitari , en un
hospital de di a per a adolescents amb malalties mentals, amb usuaris d' una
residencia per a nois auti stes i psicotics, així com en un ambul atori que fa serveis
de sa lut mental a immi granls i en consulta pri vada.

Art-terapia a la UEC
Per il·lustrar un deis poss ibles treball s amb adolescents mostraré alguns
exempl es de la UEC. Com he esmentat abans, a aquesta Unitat d' Escolaritzac ió
Compartida an·iben els nois que han estatex pulsats deis instituts d'ensenyament
secundari públics i manifesten, en la majoria deis casos, problemes conducru als.
Obviament, es tracta d' una form a de treballar amb adolescents; en altres
contextos institucionals, com és logic, els joves poden mostrar comportaments
i actituds compl etament diferents.
Tot i que la UEC, des del punt de vista institucional , és un recurs del Departament
d' Educac ió, els professionals que hi treball en no són professors funcionaris
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com en els instituts. Normalment, es tracta d'educadors soc ials empleats pels
casals o fundacions que gesti onen les UEC, per la qual cosa no compten amb la
seguretat de I' estatus del funcionari i els seus pri vilegis. Sens dubte, són
condicions més difícil s, ja que també treballen amb un perfil de nois bastant
compl icat conductualment. Pel que fa a les condicions laborals i la infraestructura,
a la UEC treballem moltes vegades de forma precaria. Crec que és impoltant tenir
en compte aquest contex t social i laboral per entendre millor, a esca la macro, la
dinamica d'aquesta institució, deis seus profess ionals i usuari s, i per ev itar «les
trampes de la transferencia en la seva difusió institucional» (Delaroche, 200 1) . 1
Els nois han arribat a les UEC perque, en la gran majori a deis casos, han
demostrat patrons de conducta que els instituts no han pogut aco llir; algun s
ja han delinquit, pero molt poques vegades arriben per una fa lta intelol ectu al o
per no poder seguir el ritme escolar per fa lta d' intel·ligencia. A més, més enll a
del saber escolar «normal», per les seves condicions soc ials, els nois han
adquirit fora de les institucions ofi cials un saber diferent de la vida ; són moll
agil s en aquesta adqui sició de sabers, a reubicar-se, a detectar fa ll ades de l' altre
(adult) i a moure's en la vida urbana.
Es tracta d' un fenomen, d' un saber que la societat prefereix apartar de la vida
ofic ial i de les seves institucions; en aquest cas, ex pulsen als nois de les escoles
ofi cials i els envien a les UEC. on ad mini strati vament institucionalment i
arquitectonicament estan apartats de is recursos oficials. Es tracta d' un fenomen
que també es pot observar en altres contextos: per exempl e, amb pacients
psicoti cs que són tractats en hospitals psiquiatric lIuny dei s centres urbans:
amb prostitutes que ara, per exempl e a Barcelona, amb les relati vament noves
lIeis de «civisme», ni tan sois poden exercir el seu treball als carrers, és a dir, en
I' espai públi c on norm alment tots els ciutadans tenen dret d'estar. També, per
als indi gents se ' ls construeixen centres que es troben molt a la peri feria de les
ciutats, tal com es va fer a la Zona Franca de Barcelona.
Es tracta, en definitiva, de fo rmes de vida mésenlla del mainstream , que semblen
no enca ixar en la vida urbana ofi cial i ordenada (vegeu les idees de Krysztof
Wod iczko, 1999, sobre aixo i el meu article, 2008, sobre el pensa ment terapeutic
enl ' art contemporani : "Therapeutic Thinking in Contemporary Art" ). Els nois
coneixen o intueixen aquestes dinamiques ofi cial s i solen sotmelre a l' adult,
almenys en la fase ini cial. a durs examens, per saber si pot res istir a les se ves
provocac ions. Examinen I'actitud de I'adult envers ell s, sobretot si aquest els
pren seriosa ment, com a persones inlel·ligents, i no com a mers port adors de
fa ltes 2 • Aquests processos són molt impoltants i s' han de tenir molt presents
en el treball grupal. per no rendir-se a aquesta dinamica o deixar- e provocar i
esgotar.

Es tracta de
formes de vida
més enlla del
mainstream

També, per desenvo lupar el treball a la UEC, resulta imprescindibl e respectar
alguns aspectes de les configuracions deis grups, així com I' enqu adrament, la
selecc ió deis materi als, el seu emmagatzematge - també el de les obres- i la
coordinac ió amb els profess ional s educadors.
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L'ideal són En primer 1I0c, pel que fa als grups , és indispensabl e treballar en grups molt
minigrups de dos redu"its. En aquest sentit, haurien de ser tan petits com es pugui negoc iar amb
la institució; el max im absolul, segons el meu parer, és de quatre parti cipants
o tres nois

per grupo Callenirpresenlque un de lsaspectes més imponant s en eltreball amb
els noi s que presenten conductes di srupti ves és la contenció. quelcom que és
impossibl e garantir en grups més grans. Generalment, les UEC són freqüentades
per nois que han ex perimental moll poca contenció en la seva vida, en procedir
de famíli es molt desestruclurades i socialmentdesafavorides. En la majOlia deis
casos compten amb ex periencies de desintegració social i desemparament. i de
les seves conductes es pOI deduir que la seva relac ió jo-entorn esta penorbada
(Brbcher, 1999). Recl amen moll I' atenció de I' adult, en la mes ura que es
comporten de manera que l' adult hagi decorregir-Ios, hagi de parar-los; és a dir.
volen que se ' ls fac i cas, ni que sigui a través de renyines (vegeu Winni cott.
2003). Ara bé, si aquestes conductes es multipliquen, la contenció per par! de
I' adu lt resulta impossibl e i la din amica grupal sol fin alitzar en provocac ions per
pan deis nois i esgotamenl per par! del profess ional, per no dir en un caos que
ja no serveix a cap deis usuari s; al contrari , s'acaben repetint les mateixes
dinamiques caotiques de les que sov int procedeixen i. per tant. result a
conlraproductiu . Tambécal tenir encompte que, en aquest contex t institucional,
gairebé sempre hi ha noi s que es benefi ciarien d'un procés an -terapeuti c
indi vidual, quelcom que, segons la meya ex periencia, resulta difícil negoc iar a
esca la institucional , perque en els seus horari s, en general, contempl en
exc lusiva ment aCli vitats grupal s. L' ideal 'ón minigrups de dos o Ire nois.

Pel que a al selling, és a dir, als espais i infraestructures, ca l comptar amb es pais
que excl ouen les interferencies amb els usuaris que no participen en el grup o
taller d' art-terapiaJart i que permetin un treball sense massa di stracc ió. Seria
idea l complar en I'aul a amb un a aixeta per a I'aigua; en cas contrari , recomano
posar dos cubell s, un per a I'aigua neta i un altre per a la bruta, ja que el camí
al bany pot interrompre el grup, fin s a I'extrem que es di videixi de manera que
quedi un noi a I'aul a i un altre al bany o al camí. Si es tracta d' un grup amb
participants que presenten un alt ni vell d' agress ivitat, ca l comptar a més amb
un educador, que es queda en un altre espai del centre per tal que pugui
intervenir i posar límit en casos poc conlro lables. Hauri a de ser un professional
al qu al els nois eSli guin acoslumats i l' autoritat del qual respectin en siluac ions
extremes. Si un noi ja no es pot controlar en I'espai -aixo només ho proposo
en casos moll ex trems-, I' educador hauri a de Ireure el noi de la sala, per tal de
treballar amb ell sobre la causa del contli cte indi vidualment en un a alu'a au la.
In sisteixo en que aixo s' ha de fer només en casos excepcionals.ja que es lracta
de nois que ja han estat ex pulsats anteri orment , per exemple deis in stituts. i
podri en repetir-se episodi s traumiltics de la seva vida prev ia. L' anteri or supos ició
es confirma quan s'observen les reaccions deis nois després d' una intervenció
que finalitzaamb I'ex pulsió. ni que sigui temporal, del grup: sovint s'oposen amb
totes les seves forces a sortir de l' aul a.
o recomano incloure els educadors en el grup, perque normalmelll constitueixen
per als nois una persona de referencia amb allres connotac ions que intluiri a
massa en la dinami ca grupal; per ex tensió, I'educador deixaria de ser un a
persona sufi cientmelll neutra per al grup d' art.
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La infraestructura a bra~a també l' emm agatzematge deis material s i de les obres.
Espac ialment, cal organitzar molt bé aquests aspectes. En art-terapi a, se mpre
és important guardar de manera segura els material s i les obres (aquesta
import ancia co incideix amb les idees de Melanie Kl ein i la se va tec ni ca delj oc
simbóli c. 1965); en la UEC, no tenir aix o en compte pot fer fracassare l treball.
Novament ca l refl ex ionar sobre el rerefons soc ial i fa mili ar deis nois i sobre les
seves carencies. Per tal que el grup sigui per a ell s una (nov a) ex peri encia
pos iti va i constructi va , és impresc indibl e aconseguir un ambient segur i
protegit. cosa que s· aconseg ueix posant límits a les agressions diri gides contra
elmobil iari , els materi als, els compan ys i els professionals, pero també garantint
que es respecten i va loren les creac ions artístiques produ"ldes pels participants.
Per a aixo. ca l guardar-les en un Il oc seg ur, inaccess ibl e a qu alsevol persona
ali ena al grup oAixó sí, sov int. signifi ca un a ex periencia nova per als noi s, ja que
en les seves famíli es es menyspree n o, fin s i tot, es destrueixe n les se ves obres.
En aquest se ntit , he de dir que durant els sis anys que he treball at a la UEC cap
noi no ha vo lgut endur-se la se va carpeta o una obra so lta a casa; en canvi, a
vegades rec lamen veure-Ies qu an ja han acabat el grup, fins i tot un o dos anys
després. si encara continu aven a la institució.

Per tal que el
grup sigui per a
ells una (nova)
experiencia
positiva i
constructiva , és
imprescindible
aconseguir un
ambient segur i
protegit

Aixo mateix potdir-se deis materi als, en el sentitque també s' haurien de guardar
en un Il oc segur, per ev itarque persones alienes al grup puguin treure' ls o robarlos. ex peri encia negati va que ja coneixen els noi s. Pel que fa a la selecció deis
materi als peraadolescents amb problemesconductual s, Linesch ( 1988)c1assifi ca
les tecniques i els materi alsen funció del control que ofere ixen. En aquest sentit ,
la tec ni ca que més control proporciona és el collage, perque es u'acta d' un
procés lent, controlabl e i que consta de diferents passos (vegeu més ava ll ).
En l' allI'e ex trem de la c1assificac ió establerta per Linesch figuren I'argil a i la
pl asti lin a, és a dir, són els materi als que menys control ofereixen, ja que, per si
mateix, no tenen cap estructura i els participants han de modelar-los.
Almi g de)" esca la se situ a la pintura, que tampoc no té estructura, pero que. amb
l' ajuda deis pin ze ll s. resulta més ruci I de manipular que l' argila. Pel que fa a les

quantitats.és impresc indible proporcionar els materi als en petites «dosis» . ja
que. sov int, les persones de col·lectiu s moll de molt escassos recursos solen
tenir probl emes per coneixer els límits; a més, les seves carenci es materi als es
poden manifestar en vo ler gastar i usar tot el material fins a esgotar-Io. És
recomanable, per exe mpl e. limitar la quantitat de paper, dosificar la pintura
(passant-Ia de rec ipi ents grans a pots més petits) i comprar l' argil a, la pl astilina
i la cola blanca en paquets petits.
Els parti cipants poden veure els art-terapeutes com un a font (inesgotab le) de
material s. cosa que els pot portar, inconscientment o subconsc ientment. a
recordareis primers obj ectes d' amor i odi i tot allo de bo que aquests facilita ven
o no . Sovint, aquestes relacions objectuals previes influeixen en I'actitud que
adopta el participant pel que fa a l' art-terapeuta i als materi als. reclamant-Io com
una font inesgotabl e, culpabilizant-Io si no ofereix al lo sufi cient. reivindi cantli tot all o que no ha obtingut deis primers objectes d' amor i od ioetc.
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Un excés de Per promoure I'art-terapi a a les UEC o en institucions semblants, cal in fo rmar
límits inhibeix el molt bé els educadors sobre aquesta acti vitat; aquest conse ll és igualment
potencial creatiu aplicable a altres institucions. Si es compara el camp de I'educac ió soc ial amb
el treball artísti c, s' observa que ex isteixen algunes di fe rencies, ja que a aq uest
últim li cal un ambi ent que estimuli I'ex press ió i la creati vitat. Per aconsegui r
aquest clima són importants els límits, pero un excés de límits inhibeix el
potencial creatiu .
És important ex pi icar aquesta di ferencia als professionals, que potser poden témer
que els noi s es confonguin amb aquests di ferents límits; tanmateix, saber
discri minar també fonna partdel procés d'aprenentatge. Així mateix, cal trobar,en
col·laboracióamb elseducadors, ladenominac ióadequada per aJ treball amb !' art.
Ja he ex plicat més amunt que, quan es treball a amb menors, cal comptar amb el
permís de I' adultque té la tutela per realitzar una (art-)terapi aen el sentit estricte.
Abans m' he referit, per altra banda, a I' alt grau de refús que presenten sov int
els nois contra qualsevol acti vitat amb el nom «terapi a». Per aquestes raons
proposo la denominació «ta ll er d' art», on es parteix d' una comprensió
psicoanalítica i antropologica de les conductes problematiques. Anomenar-Ia
d'aquesta manera significa desenvo lupar un treball de contenció -de la que
tant solen estar mancats els nois- a través de I' art, sense an'ibar a un ni vell
psicoterapeuti c. Per a aquesta tasca també caldria molta més in formac ió sobre
la vida deis nois de la que normalment di sposen o volen i poden fac ilitar els
educadors.
Sense voler generalitzar sobre els grups, i encara menys sobre els parti cipants.
he pogut observar que els grups i les seves dinamiques es desenvolu pen en
diferents passos, que es poden etiquetar com 1) inici, 2) «prova de foc», 3)
catarsi i 4) di ssolució. En comptes de presentar el cas d' un grup o d' un
parti cipant en concret, il ·lustraré aquest desenvolupament grupal, que també
es pot trobar en altres contextos institucionals, intercalant aspectes teori cs i
exemples practics de di ferents grups.

Inici del grup
Acostumo comenr;ar els grups amb la tecnica del collage , perque és un procés
lent, que compta amb diferents passos: primer cal mirar el material rec icl at, és
a dir, les revistes, els di ari s, els full etons, etc. Després ca l dec idir amb quines
imatges es pensa treballar. Posteriorment, es retallen per compondre una nova
imatge a partir de les imatges ja ex istents ?de fet, aixo és el pas més significatiu
del collage? i, com a últim pas, es fi xen les imatges amb pega. Al final, es poden
afegir més elements, mitjanr;ant lI apis, retoladors, ceres, etc. D' aquesta manera,
s' inicia I' assimil ació del concepte del procés. A més, es treball a amb imatges
preex istents, cosa que redueix la por d' haver de produir imatges perfectes i
estelÍcament correctes, quelcom que passa sov int amb el materia l grafic,ja que
els carbonets, els Il apis, etc. s' associen als dibui xos que s' aprenen a l' academia.
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En la primera fase, ca l ev itar fracassos preco~os, amb tecniques més manejables
com, per exemple, el co/lage o amb mimdales, ja que els noi s so len tenir poca
tolerancia a la frustració . En la se lecc ió dei s materi als rec iclats per al co/lage ,
ca l tenir en co mpte els interessos deis joves pel que fa a la mú sica. l' esport, la
roba i, en general, les cultures juvenil s. Per una banda. les revi stes, els diari s,
fu ll etons, etc. Hauri en de resultar atractiu s i co incidir amb els interessos deis
parti cipants; per altra banda, no haurien de sobreexc itar-los (pornografi a). Aquí
res ulta impresc indibl e reservar un espai per als contin guts i practiques
subculturals dei s joves, cosa que condueix a la integrac ió deis as pectes
antropolog ics de la cultura juvenil (B roc her. 1999. Yegeu sobre els aspectes
antropologics Feixa. 2006 i Fize, 2007.)
Alhora, recomano ev itar I'ús de cúters, ti sores de punta fina o pega amb
di ssolvent , és a dir, de tots aquell s materi als que podrien anibar a convertir-se
en armes. Per ampli ar els co/lages, ofere ixo en aq uesta fa se, a més, lI ap is, lI apis
de colors, lI api s de carbó, gomes, reg les, maq uinetes de fer punta, retoladors
fin s i gruixuts, així com ceres i pastels. Com a suport serveixen cartolines i full s
de diferents mides, co lors i tex tures.
Es pot observar certa preferencia de is nois pels materials aptes per manifestar
a escala pi ctorica la seva necessitat d' afirm ar els límits. com els lI api s de carbó
i els retoladors foscos grui xuts. Com a primer tema, pro poso la realització d' un
co/lage amb imatges que els atreguin , que els agradin i amb les qual s puguin
identi ficar-se. Normalment, es tI'acta de noi s que, almenys al principi de
l' acti vitat, necess iten un a estructurac ió; per aixo cal co m e n ~ar amb un s temes
i una seri e de tec niques que serveix in d'estructurac ió. Aquests temes, alhora,
hauri en de ser suficientment oberts, per oferir certa lIibertat i indi vidualitat. En
aquest senti t, sóc partidari a de co m e n ~ar amb temes d' aquestes característiques
i d' estructurar I' ac ti vitat a través de les tecniques i els materi als, per assoli r a
poc a poc un a dinamica menys directiva fin s anibar, en el mill or dei s casos, a
un a manera no directi va.
En la primera sess ió, el conductor del grup es presenta i ex pli ca detall adamen t
el funcionament i els objectius de I' acti vitat : no es donaran notes 3 , es va lorara
I'expressió, pero no hi haura cap judici esteti c sobre les obres. Tot i aixo,
hab itualment , els noisja coneixen I'activitat per mitj a d'alumnes més grans. Pel
que fa a aixo, s'observa una trad ició en la institució, en el sentit que un grup
informa I' altr'e sobre I'activital. Com que sov int aquesta informac ió arriba als
principiantsen forma de rumors, alloprimerquees faésexp li carmolt béels límits,
els materi als, l' emmagatzematge de les carpetes amb les obres i la durada de les
sess ions i de r acti vitat en ell a mateixa. Es deixa ciar, així mateix, que es permet
la no participac ió pacífica i que mai no és obligatori acabar un a obra; així. hi ha
I'opció de deixar- Ia inacabada a la carpeta per recuperar-la més endavant , si es
vol. Al principi , tambées respecta la possible ambivalencia que mostrin els nois
envers I'acti vitat, per interpretar-se- Ia més endavant. Aquests són aspectes
que, a vegades , es distinge ixen de les altres normes de la institució.
Les primeres sessions són molt decisives, ja que es pot tractar de repeti cions
d' intents de relac ions afectuoses de la primera infanci a que es poden aprofitar
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terapeuti cament. Aq uests in icis requereixen per part del professional d' un a
capac itat d'espera acti va i d' una regul ac ió adequ ada de di s t ~1Jlc i a - lIun ya ni a. La
seva actitud i interes han d' anar més enll a deis d' un professord ' ar1 i han d'estar
alTelats en la seva personalitat, cosa que s' aconsegueix excl usiva ment amb una
psicoterapi a personal prev ia. Per altra banda, el profess ional ha de tenir molt
clars els seus propis principi s de treball . A més, ha de saber intervenir en dos
ni ve ll s: a esca la relac ional i a esca la medi al, és a dir, en elmateix treball art ísti c,
sabent canviarde ni vell o sent ca pa~ de combinar- los, segons all o que requereixi
la situació (Domma, 1999).
Sovint, en les primeres sessions, en comptes de fer els collages, o a més d' ells, els
adolescents volen decorar les seves carpetes amb retoladors negres o allres
materials. En aquesta primera fase, a vegades, els nois escullen de les rev istes
«imatges perverses», o bé les produeixen o manipulen en aquest senti\. En aquestes
situacions són pertinents les idees de la contratransfer-encia estetica de Joy
Schaverien (2000). Obviament, les imatges tenen efecteen el professional,en l' autor
i en els a1u'es participants. Com a professional, resulta imprescindible adonar-se de
les se ves propiesemocions i sentiments, perno actuar-los. En aquestpunt, allo pitjor
seriaescandal itzar-se. Si la situació ho permet, i sija hi hasuficient familiaritat en el
grup i amb el grup, cal elaborar aquestes perversions verbal ment o simoolicament,
modi licanl, amphantocontinuant el temaanlb la maleixa imatgeoamb al tres. Cal tenir
en compte que en la perversió es tracta d' un mecanisme de treure el sofriment i la
desesperació intems cap a fora per convertir-los en quelcom de plaent i per sentir
I'al leujament d' haver-Ios projectat cap al món extem.
Igual de freqüents són les imatges lIi gades a la drogoaddicc ió i, en concret, als
porros. En aquests casos els porros apareixen en els quadres com a suport , cosa
que sol coincidir amb els habits de consum deis nois. En aquest contex t, solen
preguntar o interrogar al profess ional sobre els seus suposats habit s de
drogoaddicc ió. Aquí, I'art-terapeuta ha de demostrar a lI arg termini , és a dir,
durant el curs, que di sposa de recursos, fortalesa i sati sfacció en eltreball sense
consumir cap droga. Darrere d'aquestes repetides preguntes de part deis nois
es troba el dubte de com viure sense drogues i quins rec ursos ex isteixen per a
aixo, quelcom que potser desconeixen deis seus contex tos famili ars.
A I'ini ci deis grups, apareixen en alguns parti cipants manifestacions d' una
transferencia negati va, en la mesura que els nois mostren d esco nfi a n ~a envers
I' adult profess ional. Ai xo no ha de resultar eslrany, si es téen comptee l rerefons
fami Iiar i el passat escolar deis nois: en la gran majori a deis casos, no comptaven
amb adults estables, responsabl es, que hi simpatitzessin i els tinguess in una
certa estimac ió. En aquest sentit, és positiu que els nois ex press in aquesta
transferencia negati va envers el profess ional, per abordar aquesta falta de
co nfian ~a en un procés dur i lI arg, quelcom que resulta impossibl e si I' acti vitat
no compta amb els sufi cients mesos de durada; segons el meu parer, s' hauri a
d'all argar durant almenys cinc mesos, a raó d' una hora per setmana.
En un deis meus grups, perexempl e, amb prou feines rea litzava en la fase ini cial
collages o altres obres en paper; no decora va tampoc la seva carpeta. En

11 0 I

Educació Social 43

Intercanvi

comptes d'aixo, rea litzava «art efím er» a la pissarra que hi hav ia a I'aul a. Jo li
descri via les seves obres com a art efímer. Al principi no coneixia aquest
concepte, pero des prés, i després de la me va ex plicac ió, deia: «Sí! Exac tament
per poder esborrar-Io, per tal que ningú no es quedi amb aixo». No em vaig
oposar a que seguís dibuixant a la pissarra i em va ig limitar a advertir-lo que
aquest al1 sempre seriaefímer, a no ser que es registrés amb una camera. «Si treus
un a fotografia de la meya obra, el mato», em va respondre; a la qual cosa vaig
respondre que mai no fari a una fotografi a sense el permís prev i de l' autor. Van
passa r algun s mesos fin s que vaig poder establir amb ell una relac ió de mínim a
confian<;:a. Al final , tanmateix , aquesta va ser poss ible grac ies a all o que
Aichhorn anomena «la guarició en la transferencia» (2005 ) i que jo anomenaria
un a «art-terapia d' actituds»: Com el jove, durant el procés, va poder percebre
de mica en mica, a tra vés de la meya actitud , que jo el respecta va , i que també
respectava les seves obres, va baixar lentamen t la seva desconfi an<;:a, sense
acabar de perdre- Ia del tot. Quanja hav ia acabat el curs i el grup, a ellli queda va
encara un any en la in stitució, de manera que a vegades em creuava amb ell quan
porta va altres grups. Fins i tot aleshores no deixava de provar la meya fiabilita t:
«Enseny a' m la meya obra x i la me va obra y. Seguramentja no són aq uí i les heu
Il en<;:at ... ». Una prova més de la importancia d' un emmagatzematge segurde les
obres: va ig poder mostrar-li les seves obres, que a més estaven en bon estat.
«Saps que? --em va dir- . Ara puc dir-t' ho: al finalm ' ho he passat mol! bé. Ets
mol! bona profess ion al».
Independent a la tec nica, resulta impresc indible en el trebal! amb els joves de
fon s famili ars desestructurats d'oferir-Ios mitj ans per tal que puguin construir
una narrati va de les se ves vivencies, o sigui a través de I' art , la mú sica· ,
I' escriptura o verbalment. Alhora han de trobar en aquestes ac ti vitats un
sentiment de continuYtat, cosa quees tradueix en art-terapia en l' emmagatzematge
segur de les carpetes amb les obres i deis material s.

Resulta
imprescindible
oferir-Ios mitjans
per tal que
puguin construir
una narrativa de
En aquesta primera faseés molt impol1ant I'actituddel professional, que ha de tenir les seves
suficient for<;:a personal per no dei xar-se provocarpels noi s i, alhora, ha de mostrar vivencies
un veritable interes per ells, molta empatia i una actitud sense prejudicis.
Altrament, els joves poden actuar tot seguit en contra seu, ja que so len detectar
les fa ll ades de l' adu lt immedi atament. Una bona dosi d' humor i serenitat també
resulta avantatjosa. Una entrada positiva ajuda a que els participants es puguin
fami li m'itzar amb I'activitat i amb el/la conductor/a del grupo

Prava de toe i eatarsi
La segona i tercera fa ses solen ser les més Clítiques, perque és aleshores quan
els noi s provin amb tota la seva for<;:a els límits i la resistenci a del profess ional,
que s' ha d' enfrontar a freqüent s humili acions, crítiq ues i intimidacions. Haver
seguit un a terapi a personal, així com unes bones supervi sion s, res ulta, segons
elmeu parer, impresc indible per poder fer front a aq uestes fases. Els parti cipallls
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so len sotmetre I'adult a diversos examens, que en diria «proves de foc », per
veuresi resisteix o no, si el poden fer forao no. Esq ui var la transferencia negati va
amb mani obres de seducc ió o prohibir-la seria contraproductiu ; per contra, s' ha
de produir, per tal que s' hi pugui treball ar. Les idees de Winnicotl (2003) sobre
la importancia de la contenc ió entre els nois amb tendencies anti sociab les són
pertinents. Si el treball funciona, els participants aspiren a recuperar lacontenció
que no han tingut en la infancia i adol escencia, provant els límits al max im per
provocar una reacció de l' adult. Aixó té COIll a conseq üencia cert esgotament
del professional, ja que realitza el treball educatiu d' una manera que els pares,
en el seu moment i sov int per raons derivades del fet de formar part d' un contex t
soc ial desafavorit, no han pogut complir (Menze n, 1999). Aixó es pot tradui r,
per exempl e, en un cansament físic considerabl e, un cop acabada una sessió
grupal.
En aquestes dues fases la violencia verbal és gairebé a l' ordre del di a; la
violencia física, en canvi, seria més aviat una excepció. Una de les responsabi litats
del/l a conductor/a és posareis límits perev itar la violencia fís ica, de Illaneraq ue
el grup es converteixi en una experiencia constructiva i segura per als adolescents.
Pel que fa a la violencia verbal envers el professional , en les dues primeres fases,
es tracta de suportar-la rins a cert punt, deixant ciar que un no es deixa espantar
perella. Després, sí que ca l mostrar als nois una mi ca el grau de la seva violencia
i de les seves hUlllili acions. di ent perexemple: «1si a tu et rebessin a primera hora
del matí amb aquestes paraules, com et se ntiri es?». Pel que fa al respecte enlre
els participants, s' ha de prohibir, per suposat, la vio lencia física. Novament.
I'avantatge dellreball amb I' art radica en I' oportunital d' abordar aq uest tema
de manera simbóli ca i no directa. Una bona so lució consiste ix en posar emfasi
en el respecte envers I' obra de I'altre, és a dir, en prohibir sense concess ions
que un se' n burli o, fins i tot, destrueixi I' obra de I' alo'e, exp licant que aq uí
s'accepten totes les obres.
Ara bé, pel que fa a la violencia en relac ió amb I'adol escencia en general, ca l
considerar el contex t soc ial de la joventut. En aq uest sentit la violencia pot
satisfer unes «necess itats emoc ionals mol! profundes, tant deis adolescent s
com de la soc ietat» (Bettelheilll segons Quaglia, 2000). Cal adoptar una actitud
crítica per no balTejaroassociar la violencia i ladelinqüencia amb l' ado lescencia
(Fize, 2007). Alhora, cal saber di sc riminar de quina violencia s' esta parl ant en
societats que permeten que es donin situac ions d'exclusió soc ial ex tremes i que
hi hagin dificultats per accedír a un habitatge adequat i al món laboral, i on certs
adults, profess íonals, polítics í familiars abusen del seu poder sobre els joves
(Fize, 2007).
Aban s de classificar els seus actes com a violents, cal tenir present que els
usuari s de la UEC solen tendir a I'actuació abans que a la reflex ió, moltes
vegades per una baixa tolerancia a la fru stració que els impedeix treballar en
solucions més lentes i formu lar preguntes verbalment. Segons Aichhorn (2005),
s'adhere ixen més al princípi del plaerque al plincipi de la realitat , perlaqual cos
els resu lta difícil comprendre que renunciant a un plaero desfogament immedíats
poden aconseguir després un pl aer més prol ongat. Pel que fa a la simbolitzac ió,
«entrem en un terreny on la relació amb la parau la és compli cada; ens u'obem
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davant de pac ients que ens mosO'en quelcom que els porta a actuar. » (O' Angelo,
2000). 810s (2003 ) parl a d' un a comunicació gestual en comptes de lingüística.
Es tracta d' un mecani sme de defensa que protege ix el jo de I' elaboració d' un
confli cte qu e se situ a en l' acc ió amb el món ex tern o Ara bé, segons Freud ,
l' Agieren també és una forma de repetir allo reprimil, no com a record sinó com
a acció (Freud segons O' Angelo, 2000). O' Angelo coneJ ou que aquestes
persones «es presenten des de la resposta, no des de la pregunta; especialmenl
des de la resposta que assegura la consistencia de l' Altre, ( ... )>>. Ai xí doncs,
tornem a la impol1ancia de lacontenció desc rita per Winnicott (2003, vegeu més
amunt).
En qu alsevol cas, la preferencia per I'accióen comptes de per I'aJ1icul ac ió verbal
és selecti va i no constitueix un trastorn generalitzat del lIenguatge o del
pensament (810s, 2003). Ni tan sois s' ha de consideraJ' que tots els nois
ac tuadors tenen un problema psicologic; a vegades els manca simplement una
part de I'educació social corresponent , per la qual cosa els res ulta difícil
renunciar a sati sfacc ions instantani es.

La preferencia
per I'acció en
comptes de per
I'articulació verbal
és selectiva i no
constitueix un
No recomano tampoc considerar aquestes fo rmes de l' Agieren de forma trastorn
exeJusiva ment negati va. Es tracta d' un a manera de comunicació que, fin s i lot, generalitzat del
pot asso lir un alt grau de creati vitat i d' humor. Algunes vegades aquesta
lIenguatge

comuni cac ió encara adquireix fun cions artístiques, si s'entén l'aJ·t com la
destrucc ió de formes convencionals per. a partir d'alla, crear-ne de noves
(vegeu Fiorini , 1995) que es poden considerar com una reacció a all o que han
ex perimentat en la vida. 5

Pel que fa als materi als, en la segona i tercera fases, passem del collage a la
pintura, que ofereix menys control i, alhora, resulta més regress iva. És
impresc indibl e oferir-Ia en petits pots, ja que el probl ema deis joves sol ser la
di fi cultat pertrobaJ' les mesures adequades i respectaJ'els límits. Prefereixo oferir
només els colors basics, a més del bl anc i el negreoTots els alu'es colors cal
baITejar-los, cosa que també ampli a el procés d'aprenentatge.
Pel que fa a la infraestructura, cal di sposar d' un espai segur on les obres es
pu guin assecar sense estar ex posades a les mirades d'altres persones. La
pintura també pot servir per marcar a escal a pi ctorica els IÍmits; en aquest sentit ,
un noi soli a vorejar tots els contorns amb fortes líni es vermell es. En el seu cas,
s' observava un a confusió amb els límits, en la mesura que em considerava més
com a amiguera que com un a pro fess ional, quelcom que passa sov int en els
grups. A vegades aquestes actituds es barregen amb eroti sme i seducc ió, que
converteixen el professional en un objecte per lligar. Obviament , es corregeix
aquesla confusió, ja que una posició transferencial de compli ce difi culta el
respecte a les intervenci ons del/l a profess ional (RassiaJ, segons Hartmann ,
2CXXla).

Passa que els nois pinten de tal manera que sobreposen vanes capes de pintu ra
en el mateix full , barrejant tots els colors que tenen al seu abasl, cosa que
normalment acaba donant un lo man ó; com a conseqüencia, aquestes obres
s'assoc ien fac ilment, també per part deis nois, amb aspectes anals. Cal posar
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límits abans que el proeés resulti massa destructiu o es desmantellin massa les
defenses, ja que en aquestes situaeions troben rapidament paral·leli smes amb
moments de desesperac ió en les seves vides. Tanmateix , en alguns casos. amb
aquestes obres «anals» han pogut desenvo lupar unes tecniques bastant
constructi ves amb les que, posteliorment, han produ"lt unes obres de co lors i
continguts interessa nt s.
Un tema pertreballar amb la pintura pot ser la ciutat, és a dir, pintarquelcom que
tingui a veure amb el contex t urba. En di versos grups, els nois assoc iaven la seva
vida urbana directament amb «la merda»; la tex tura del materi al també aj uda en
aquest sentit (vegeu més amunt). Com a solució, alguns pintaven elements de l
camp o d' una excursió/sorti da de la ciutat al camp oAmb aquesta tematica podi en
aprofundir a esca la pictóri ca i verbal sobre les se ves mú ltiples problemes
soc ials, ubi cats principalment en l' ambi ent urba.
Una altra opció més inofe nsiva seri a la reprod ucc ió de di ferents emblemes. com
a ídol s de la música o de l' espor!.

Dissolució
Després de famiI iaritzru'-seamb la pintura, es passaal fang i al o'eball nidimensional .
Sovint, els nois demanen nous materi als, més vari etat i quantitat i millorqualitat,
traspassant així les se ves careneies rea ls als materi als d' arto
Recomano treball ar el fang en les últimes sess ions, quan els parti cipants ja
coneixen l' acti vitat i el profess ional. Es tracta d' un materi al que no té estructura
per ell mateix; és el participant qui li ha de donar, cosa que per algun s es pot
traduir en una fa lta de control i dese mparament que, en el contex t de les UEC.
es di ssimul a sov int amb defenses maníaques que es tradueixen en actu ac ions
com tirar I'argil a a terra, al company, al sostre, a la paret, elc. Per a aquesl
col·lectiu , aquest materi al constitueix en general un atractiu , peró la seva
utilitzac ió pot resultar complica!. Per aquesta raó, cal introduir-Io al fin al del
procés, quan els noisja estan fami li aritzats amb l' acti vitat, el grup, el professional
i la resta dels materi als. A més, és un pas impresc indible abans d' arribar allreball
lIidimensional ampliat, que inclou fang, pl astilina, fi Iferro, cordes, fil s i diferents
materi als rec icl ats tridimensionals, com caixes. tubs, etc.
És amb aquests materi als, ja en l'última fase, amb els qual s normalment
aconsegueixo una di sso lució i un canvi d' una transferencia negati va a pos iti va.
Ocasionalment, els nois que es van mostrar més agressius al principi mani feste n
ara un més gran interes per vincul ar-se amb I'acti vitat i amb el/l a profess ional.
Per al fa ng, proposo temes com la producció d'objec tes que tenen per als nois
certa utilitat i atractiu , per exempl e, la producc ió de cendrers i clauers (Domma,
1999), ja que la producci ó de ceramica d' ús permet manifestar les defenses de
les persones que no vo len aprofundir massa en els seus mons interns (Dannec ker,
1999). Per allI'eball tridimensional ampliat suggereixo la confecc ió de maq uetes
d' una habitac ió o d' una casa. Al final del grupoes pot proposar com a treball
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grupal una serie de maquetes que, juntes, donen forma a una ciutat amb pares,
cases, cotxes, persones, faroles, passejants, etc., de manera que cada participant
pot contribuir amb un o di versos elements.
Gairebé en tots els grups he quedat fasc inada per I' habilitat que demostren els
nois en aquesta última fase. Saben rec iclar i aprofitar els materi als més basics
per convertir-los en mobl es, estores, televi sions, escales, jardin s per a les se ves
cases, habitac ions, lofls o pares. Ai xo sorpren encara més si es téen compte que,
en un primer moment, recl amaven sempre nous i mill ors materi als, i que per aell s
té molta importancia el consum de marques. Així, he vist en els grups maquetes
que deixen entreveure un talent que els permetri a accedir a una esco la superi or
d'art i di sseny. Sovint. als nois mateixos els sorpren la seva habilitat. Gairebé
mai hav ien considerat, per exemple, la possi bilitat de seguir un a fo rm ac ió
profess ional en art o di sseny , entre altres raons perque sempre han viscut el
fracas i també juguen en contra d'e ll s les barreres soc ials. Sobre aixo, unnoi em
va contestar que l' art només era per a «pijos». Aquesta és només una prova més
de la necess itatde redefinir I' art en termes soc ials i de baixar-Io de la seva tarim a
elitista,com proposael MACB A a través de la Iíni ade treball que hadesenvolu pat
en els últims deu anys (descripció d'aquest treball a Ribalta, 2002. 2004 i 2006;
Marxen, 2008) i que, a Barcelona, fin an¡;a els grups a la UEC i a I'in stitut.

Redefinir I'art en
termes socials i
de baixar-Io de la
seva tarima
elitista

Tanmateix, resulta molt fru stranl constatar com algun nois no poden ass umir
l' ex it , probabl ement perque han estat programats per al fracaso Així, vaig haver
de veure, per exempl e, com un noi, després de fin alitzar unes maquetes i uns
dibui xos exce l·lents, els destru'fa, di ent que «tot el que faig és una merda». No
ajudava tampoc recordar-li que els seus companys li demanaven sov int copi es
de les seves obres, perque els agradaven molt. Aquests casos, segons la meya
ex peri encia, són molt complicats, ja que la destrucció de les obres palesa una
autoestim a molt baixa i di fícil de tractar úni cament amb art-terapia. A vegades
pot ajudar I'actitud de I'art-terapeuta, que, rescatant I' obra de la paperera, per
exemple, pot mostrar ?i no solament dir? que per a ell i per a alu'es I' obra sí que
té va lor.
Tot i ai xo, en I' última fase, el potencial de concentració deis nois augmenta de
manera ga irebé mag ica. Mentre que abans els costava dedicar quaranta minuts
al treball art ísti c (i a altres treball s que aprenen en altres ass ignatures), ara els
res ulta fac il treballar durant seixanta minuts i, a vegades, fin s i tot volen
continuar més estona o ni se n'adonen que s' ha acabatl ' hora. A parer meu,
resulta útil donar- los l' op0l1unitat de treballar amb la nova ambició i concentrac ió
durant més temps i no insistir en I' horari fi x, si la infraestructura de la in stitució
així ho permet. Obviament, les maquetes simbolitzen lacontenció que tal vegada
han trobat en aquests moments. Es podria parlar d' un a «arquitectura-terapi a».
En aquest sentit, un parti cipant va crear un loft amb un di sseny interior molt
sofisti cat. Uns altres dos van fer un s dúplexs amb terrasses i pl antes, on no
manca ven detall s coml es escales, les cati fes, taules, cadires, telev isions i altres
mobles, fin s i tot la manta i el co ixí per alllit. En un altre grup, un noi va di ssenyar
un pare d' una eiutat amb gespa, eavallets, animals i un cafe amb terrassa, taul es
i eadires, dient: «Aquí, en aquest pare, podem passar una bona estona el
diumenge.»
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A escala verbal, es pot observar un canvi cap a la di ssolució o millora a fin als
de la tercera fase, qu an sov int els nois comencen a preguntar amb in sistencia
sobre la vida personal del terapeuta de fo rma no despec ti va. Per suposat. no
cal revelaraqu ítot sobre la vida pri vada, i menys encarae ls aspectes íntim . pero
recomano interpretar aquesta insistencia amb I' interes que els adolescents. en
aquests moments, dese nvolupen all o que pot ser una vida més enll a de
I'exclusió social que a vegades desconeixen bastan!. També pOI ser un senya l
de que comencen a prendre's seri osament a aquest adult i a confiar en ell o ella.
perque ha demostrat forr;a, Ileialtat i, sobretot, empatia. Un altre Íl ldex peral canvi
es dóna abans de la quarta fase , quan els joves vo len mostrar amb orgull les
se ves obres als educadors respectats per ell s. Aquesta última fase pOt resultar
molt enriquidora, tant per als nois com per als adults, ja que es manifesten
aspectes positius deis nois. com la frescor, I' agilit at. I' humor, les se ves
habilitats tecniques amb I' art, el seu pl aer i, en fi , la seva salut.
Arribata aquest moment, poden manifestar el seu desig d'all argar I'acti vitat més
enll a d' all o prev ist i de continuar-Ia el curs següent. Segons la meva experi encia
i després d' haver prolongat alguns grups, no recomano cedir a aquests desigs .
A vegades, la pron'oga confon més que ajuda, ja que no suspen la necess itat
d'afrontar en algun moment el comi a!. Suggereixo acabar en les dades fi xades
i amb el treball tridimensional ampli at, cosa que en el meu cas gairebé sempre
ha coincidit amb I'entu siasme deis noi s que en aquests moments poden prendre
fo rr;a a través de la identificac ió amb eUI ' art-terapeuta, així com amb la intJojecció
d' un a nova experi encia bona del treball ree ixit rea litzat per ell s ?tant a esca la
creati va com a escala emoc ional. Per suposat, s' ha de preparar el comi at amb
antelac ió, posant emfasi en I'experi encia positi va que sempre queda «din s
d' un », com recordo .
Per aconseguir la di sso lució, toma a ser peJ1inent el concepte de la «cura en la
transferencia» d' Aichhorn (2005 ), cosa que impl ica un dur procés, no solament
per als profess ionals, sinó també per als nois, ja que aquests, abans de la
di sso lució, han d'enfrontar moments i processos durs i violents on potser es
repeteixen els affecl allun emenls de la primera in fa ncia (Stern , segons Domma,
1999), amb tote les seves problematiques i carencies assoc iades.

Conclusió
En general, a través de l' aJ1, es poden treball ar de manera molt efi car; les relacion
socials i la tolerancia a la fru strac ió, ja que les tasques creati ves requereixen
mol tes dec isions a escal a cognitiva i poden conduir a la fru strac ió, si el res ultat
no coincideix amb les ex pectati ves. Els parti cipants han d' interi oritzar el
concepte del procés abans de recl amar solucions mag iques. Tots aquests afers
es tmcten des d' un a perspecti va simbolica, sempre i quan els adolescents
tinguin suficient confi anr;a en l' adult pro fess ional i quan s'aconsegueixi un
ambi ent segur i empati c, en el sentit de I'espai relac ional descrit per Winnicott,
que pennet el joc creatiu , on els nois poden passar de l' acció a la simbolització
i refl ex ió (Winnicott, 197 1, i també Domma, 1999).
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Novament ca l tenir en compte que e ls nois, en la majoria deis casos, no han
comptat amb aquesta ex periencia. Només en un espai segur, l' expressió W1ística
assoleix un signi ficat personal i es converteix en una fo rma de comun icac ió
constructi va. Crear en aquest context ajuda el part icipant a controlar les seves
agressions, perque aquestes es converteixen en fo rmes tang ibles que poden
ser desenvolupades, tra nsformades, canviades i emmagatzemades en un entorn
segur i de manera simbolica, per la qual cosa no ha de témer conseqüencies rea ls.
En el procés creatiu , es pot donar forma als confl ictes, i els impul sos poden ser
retardats i controlats. Així, el parti cipant ex perimenta que pot controlar la seva
ag ressió a través de la simbolització (Oannecker, 1999)6. O' aquesta manera,
I' espai es converteix en un espai de gesti ó de cri si (Oomma, 1999) . Recomano
realitzar les interpretacions a partir del procés creatiu i deis seus possibles
obstacles, i no tant a partir de les obres acabades.

Només en un
espai segur,
I'expressió
artística assoleix
un significat
personal i es
converteix en
una forma de
comunicació
constructiva

De tot aixoex posat fin s aquí es dedueix que l' ac ti vitat ajudaa mi llorar lac reati vitat
deis participants i a pujar la seva autoestima; ja m' he refent, en aquest sentit, al
talent que demostren alguns deis nois. En cas contrari, és a dir, si no s' aconsegueix
crew' un ambient segur i empatic, l' acti vitat es converteix rapidament en quelcom
destructiu . Seri a un en-or mantenir la il ·lusió de que I'arten ell mateix, per aaq uests
nois, sigui terapeutic,jaq ue noes pot suposar que utili tzaranels mateJi als de fo rma
constructi va; al contrari, sobretot al principi , són freqüents els intents d ' ev itw' o
boicotejar l' acti vitat mitj an~ant di verses formes d' agressió i de destrucció acti va
o passiva (Broc her, segons Oomma, 1999).
Tanmateix. són peJ1inents les idees d ' Edith Kramer sobre la sublimac ió: I' W1terapia o ls tall ers d 'art ofereixen un recurs concret per sublimar les pul sions
socialment no adequades (Kramer, 1958/ 1977, 1993, 1998; Klosinski , 1999), cosa
que suposa un recurs amb el qual no compta la terapia o l' anaJ isi verbals
(Hart mann , 2000b). És un exi t que els nois puguin fer el pas d ' unes mans que
destrueixen a unes mans que produeixen i creen. En alguns casos, fin s i tot, els
no is s' ad hereixen a I'acti vitat artística de tal manera que emprenen un procés
creatiu propi fo ra de la institució. O'aquesta manera, demostren una creixent
independencia de l'w1-terapeuta (vegeu les idees de Naumburg sobre aixo, 1997).
Oesprés d ' have r desenvolupat du ra nt sis cursos e ls grups a l' institut i a la UEC,
puc concloure que e ls tallers d ' art són un recurs mo lt valorat tant pel personal
de les institucions com pels usuaris. En e l context local, per altra part, cobreixen
un buit o una fa lta de recursos per als ado lescents que necessiten un a atenció
espec ial que no troben en els centres oficial s d 'ensenyament o salut (mental).
Així, cada any, mo lts alumnes de I'institut que no participen en els grups
reclamen ser acceptats en els grups d ' art en el curs següent.

Eva Marxen
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Ta nm ate ix, no co ns id e ro la UEC co m una in stitu c ió total e n e l se ntit go ffmani a
(2004), j a que e ls se us usuari s només passe n la primera me it at de di a al ce ntre. A la
tarda i a la nit segueixen a ltres acti vitats. A més. manegen els se us rec ursos pec uni aris
independentment de is profess ionals de la UEC.
És una din alllica que també s' obse rva enve rs e ls pro fess ionals «psi». El re fú s fronta l
que solen tenir aquests no is als tractalllents de salut mental. al meu parer, pot radicar
e n e l fun c io nam ent de is ce ntres de salut me nt al i e ls se us pro fess io na ls, qu e mo lt
sov int estan mancats de I' «experi enc ia prox im a» o de la «identifi cac ió co ncord ant »
pe l que fa als nois. És a di .. , no recone ixen e l saber (diferent ) que tenen els nois sobre
la soc ietat i e ls cons ide re n exc lu s iva me nt «portadors de fa lt es » (falt a de saber i de
con e ixe me nt s, fa lt a de c apac itats, fa lt a d ' in sighr ) o -a mb un a ac titud ca rit ati va o
paternalista- meres víctimes. Els nois, al seu torn , desafien el saber de is professionals,
que perceben com a molt a lie d 'a llo seu,
En co mptes de les notes recomano unes entrev istes indi vidu als d 'ava luac ió amb cada
parti c ipant , al fin al de cada trimes tre .
Hi han ex peri enc ies interessants de musicoterapeutes que o fereixen a Fra n ~a tallers de
RAP a la presó de menors. Amb la lIetra s ' ofereix un a tec ni ca de narrati va i amb e l
ritm e de la mú sica , e l <<j70W » en e l lI e nguatge r ap er, la ma ne ra de trobar un es til
pe rso na l es te ti c. La gravac ió fin a l de les ca n ~o n s garant e ix a més la co ntinu'itat
tangibl e (Aubert i Le ho usse, 2007).
Aquestes idees me les ha transmes I'arti sta Han s Peter Fe ldlllann en un a conversa.
Dannecker ex plica aquest procés pe l que fa a pors i ansietats.

