núm. 5
fanzine de temàtica
social - primavera 2019

L'Art

com a

trans
forma

social personal

Vols participar en
la creació de

?

Només has d'escriure a
fanzine@activament.org
Les col·laboracions poden ser fotografia,
il·lustració, collage, graffiti, pintura,
tira còmica, còmic, poesia, conte i tot allò
que la imaginació permeti.

FanAct
Revista autoeditada de temàtica social
Edita
© ActivaMent Delegació Granollers
granollers@activament.org
Telèf. 617 88 75 50
www.activament.org
Centre Cívic Nord
c/ Lledoner, 6 08400 Granollers
Il·lustració portada
Altina
Il·lustració central
Cristina Méndez
Coordinació Editorial
ActivaMent Delegació Granollers
Maquetació
Marta Jover
Cristina Méndez

L'art com a transformació personal.
Resultat del taller de fotografia Autorretrats de les emocions,
impartit per Beatriz Burgos, 2016 -ActivaMent Granollers-.

Jordi Gómez

POESIA ÉS
Tothom sap què és poesia,
tothom en sap,
tothom n'escriu,
la diu o la recita.
Tothom pot expressar-se en poesia,
perquè és un art lliure,
universal,
etern.
La poesia viu,
la poesia és,
la poesia flueix,
floreix,
perviu,
caduca,
es renova,
mor i viu
entre nosaltres,
els qui la fem,
els qui en viuen,
els qui l'estimen
i els qui la fan seva.
La poesia és per tothom
i és per ningú,
per aquell qui la llegeix,
per aquell qui la valora,
valora el sentiment,
valora l'emoció,
el treball,
la humanitat.
Qui la fa també la llegeix,
la critica i la valora,
perquè poesia és,
... va ser
...... i serà.
Dani Ferrer

Francesc De Diego

Work in progress del Taller de
creació per les emocions.
Impartit per Beatriz Burgos, 2018
-ActivaMent Granollers-.

Altina

Cambian las formas,

Expresadas en arte, en diarios y revistas

Las ideas y las normas

En abrazos contenidos

De sociedades latentes

En primaveras desbordadas

Que se levantan en cadena

De soles que emanan rayos

Por protestas que lastiman

En soledades esperadas.

En cada frase, en cada tema.
Amantes que evolucionan con sus cuerpos presentes
Niños que se harán adultos

Corazones que palpitan al unísono de fuentes

En una sociedad utópica

Fuentes de vida, silencios impuros

Que vive encadenada

De coacciones detenidas en pinturas oscuras y nudos.

A las fechorías de la historia
En un alma traspasada
Por el sufrimiento humano

Lienzos mojados por dulces sentimientos,

De mil y una historias en silencios desbordados.

Rabia, alegría, júbilo, tristeza y desazón
Todo emana de lo mismo,

Sociedades que se marcan por un límite infinito

De tu pobre corazón.

De sueños inacabados
De universos exquisitos
En creencias doradas
De vivencias expresadas.

Blanca Aguilera

Mirades d'altres
Alan Calpe Puig

Cristina Méndez

Els colors
El pintor es mira la tela en blanc i comença a pensar quins colors
hi posarà...
Blanc de la inocència, pensa, blanc bondadós, li ve al cap, blanc
melancólic...
Blanc com la nata, blanc com la llet que pren al matí, blanc com la
neu, que tant el fascina, blanc com un llop àrtic o com un mussol
nival. Blanc com un ós polar...Blanc com el coco...
Podría posar-hi groc. Groc alegre, groc juganer, groc extravertit.
Groc com la palla, groc com el blat acabat de tallar, lleugerament
tirant a daurat, i el color del seu gos, groc com l'astre rei que ens
abriga i ens abraça amb els seus rajos, o bé groc llimona, àcid i
esfereïdor. O groc com un pollet acabat de sortir de l'ou, tot flonjo
i esponjós. O groc sofre, esgarrifós i potent.
D'altra banda també podría posar-hi verd! Verd com un prat,
verd com les fulles de les plantes a la primavera. Verd clar com
l'enciam o verd fosc com l'oliva, o verd pistatxo! O un verd preciós
com la maragda. O pot ser un verd llampant com el de la granota
o el verd lloro. Verds de vegades tímids o porugs i d'altres valents
i intensos i pràcicament sempre pacificadors.
O també tinc el blau. Blau suau, blau fort, blau profund, blau trist
i blau apagat o blau lluminós. Blau com el mar, inmens i ple de
vida, blau com el cel grandiós i amb multitut de tonalitats segons
la hora en què el mire'm. Blau turquesa o blau lapislàtzuli. Blau
com un gall d'indi o com una bellíssima papallona americana.
I també tinc el taronja! Taronja fogós i vital. Entusiasta i de
vegades juganer. Taronja com un peix pallasso, com les taronges
i mandarines, com l'ambre o com un peix coi.

O trobem també el violeta! El violeta que pot ser de vegades molt
introvertit i espiritual. Profund i generós. Violeta molt associat
a les flors. Violetes tulipes. També tenim violeta com la mora,
violeta com la figa, el quars violeta o l'ametista.
I que tal el negre? Negre de vegades tancat i algún cop garrepa
però també pot ser molt gran, inméns. Negre com el més intens
dels cafès. Negre com una pantera negra, lluent i salvatge, lliure i
caçadora, o negra com el gat. Negra nit o negre com la turmalina,
protectora dels viatjers.
I el rosa? Oh el rosa! rosa dolç i delicat. Pot ser petit o gran a
més no poder. Rosa com la més bonica i aromàtica de les flors,
estimada per la seva bellesa i aroma. Rosa com un flamenc o
rosa com el quars rosa, considerat per alguns la pedra de l'amor,
aix el rosa!!
I és que en tenim tant per triar... Ah i no em puc descuidar del
vermell! Vermell passional, vermell de foc. De vegades iracund.
Vermell cirera o vermell rosella. Vermell com un tomàquet, vermell
com un cranc. O un vermell més fosc... Vermell vi, vermell granat,
com la pedra, vermell sang. En qualsevol cas vermell font de
vida, font d'energía, font d'inspiració i de vitalitat per continuar
endavant.
El pintor es va mirar la tela plena de colors i va pensar , caram!
Que bé he combinat els colors, quin art, quina destressa, és que
sóc bo!! a la gent li agradarà molt el meu art! Cada dia ho faig
més bé. Sense saber que no era pas ell qui triava els colors , sino
més aviat els colors l'havien triat a ell...

Eva Vall

Amor Propi
Mural realitzat per Lily Brik Street Art
Il·lustració extreta de la seva web http://www.lily.cat

Oriol Capella

Records Transformats...
			

realitat Acompanyada,

						Pintada,
						

Narrada...

Els meus ulls et tornen a contemplar i sembla
que ja t’he estimat.
Encara que no m’és fàcil recordar les múltiples
vivències que m’han fet patir.
Guardo a la memòria tots els moments en que
m’has acompanyat i com una onada t’has instal·lat amb
força al meu ànim: uns anys em donaves entusiasme
i d’altres me’l treies i abocaves la tristesa, aquesta
melangia que em xuclava l’energia i m’incapacitava
cap a l’acció.
Ara et miro i no et trobo tan terrible. Quan em
van dir el teu nom em vaig espantar: creia que mai més
podria ser normal. Després vaig revisar el pensaments
i em vaig adonar que feia el que sempre havia criticat:
prejutjar.
Ara que visito la galeria d’art tot sovint i que
secretament agafo els pinzells i els suco a les pintures
d’oli, ara que estenc sobre les teles el color intens dels
meus símbols, ara, tot plegat... ja no em sembles tan
terrible.

reconfortada. Ets com una onada vermella que colpeja
amb força la costa de la sorra groga i pretén convertirse en color taronja. M’acompanyes en la passió i en la
tristor. Quin matrimoni!
I m’adono que combinant colors i deixant fluir el
que surt de mi puc ajudar-me a acceptar-te i a acceptarme. M’agrada com m’has ajudat a transformar-me.
Escric per no oblidar el nom de les paraules; pinto
per posar color a les meves emocions. I amb aquesta
construcció de color i paraules... vaig reconstruint la
vida!

Ets com la lluna o la sirena, elements ficticis
que m’acompanyen sovint. Ets com aquesta cara
trista que mira la noia que visita la galeria d’art i queda
Rosa Rubio (és Romy Ros)

Altina

Carmen Cobos
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El núm. 5 del fanzine
dedicat a l'Art per a la Transformació Social
i Individual ha estat possible gràcies als
següents col·laboradors/es:

CULTURA BARCELONA - 14 novembre 2018 2.00 h

L’art del sensible
�

La Model s’estrena com a espai artístic amb una exposició d’obres
l’aïllament i la soledat

creades per turmentats i marginats en
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‘Art brut’ dins de les cel·les de la Model, en diàleg amb els grafits
guixar els interns JOSEP LOSADA.

MARIA PALAU - BARCELONA

que hi van

�

L’any 1948, l’artista Jean Dubuffet va exposar al
Jean Dubuffet va anosoterrani d’una galeria de París un conjunt d’obres
menar ‘art brut’ els trecreades per malalts mentals, com si fos una cambra
balls fets per malalts
de les meravelles. Les havia col·leccionat el psiquiatre
mentals i interns de
que els havia tractat. I no era l’únic metge que, des de
presons
finals del segle XIX, havia quedat corprès pel valor
artístic dels treballs dels seus pacients. Però va ser
l’art. I el primer que els va
Dubuffet el primer d’arrossegar-los fins als territoris propis de
per gent mancada de culfetes
“Obres
posar nom. En va dir art brut, sota aquesta definició:
de l’art clàssic o de la
tips
o
re
este
dels
no
i
rior
tura artística. Ho extreuen tot del seu inte
només es regeix
perquè
ava,
ci
ten
sen
bruta,
I
pura.”
artística
moda. Assistim així a l’operació
honest.
i
per un impuls radical
cinació per la visceralitat
A partir d’aquell moment, els artistes d’avantguarda van sentir fas
va
com passa sovint amb tot allò que circula pels laterals del sistema,
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