
Més enllà de la bellesa, el més important és el que es troba a dins 
ACOMPANYARt · EMOCIONARt · ALLIBERARt · CAPACITARt

Presentació
L’art ens envolta de tal manera que, sovint, el seu valor passa desapercebut o, fins 
i tot, arriba a ser infravalorat. Al llarg dels anys m’he adonat que molta gent no el 
considera útil, ni molt menys important o necessari. Existeix una mena de consci-
ència col·lectiva que el concep com un món elitista del qual només en poden for-
mar part aquells que en saben, és a dir, que tenen un cert talent per a la disciplina. 
En realitat, però, l’activitat i la creació artística abasten molt més que això. 
Així, partint d’un interès i una especial inquietud personal per l’art, aquest treball 
vol ampliar el camp de coneixement sobre les diferents aplicacions i funcions que 
pot abastar la seva pràctica, més enllà de la recerca de la bellesa estètica. 
Les hipòtesis inicials s’emmarquen al voltant de tres idees principals: l’art és una 
eina expressiva molt important que ens ofereix la possibilitat d’exterioritzar i co-
municar els nostres pensaments i sentiments de manera completament lliure, ens 
permet conèixer i descobrir molta informació sobre el món interior d’una persona 
i, per tant, pot constituir una ajuda terapèutica eficaç. 
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L’art com a teràpia



El propòsit fonamental del procés de recerca és investigar i descobrir les utilitats 
de l’activitat artística més enllà de la funció estètica i la seva relació amb la ment 
i les emocions humanes. Tot plegat, a partir d’uns objectius més específics al vol-
tant del concepte de l’artteràpia per tal de conèixer les característiques principals 
del mètode terapèutic, els seus objectius i procediments, el perfil de pacients que 
se’n poden beneficiar i els resultats o solucions que pot oferir de manera directa. 
Concretament, la investigació se centra en l’artteràpia que utilitza el dibuix i la 
pintura com a eines de treball. 



Metodologia i cos del treball
El marc teòric s’estructura de la manera següent: 
En primer lloc, es va realitzar un procés d’investigació al voltant de la rellevància de les 
emocions, la capacitat creativa i, en definitiva, la dimensió no verbal de l’ésser humà 
(funcions pròpies de l’hemisferi cerebral dret) en contraposició a una societat profun-
dament caracteritzada i dominada per la racionalitat i la lògica (funcions pròpies de 
l’hemisferi cerebral esquerre). 
A continuació, es va estudiar la relació directa entre l’art, les emocions i les diferents di-
mensions de la ment humana (fent referència específicament a les instàncies descrites 
per Sigmund Freud a partir de les seves teories de la personalitat). Per fer-ho, el treball 
compta amb estudis i declaracions d’artistes, psicòlegs, professionals humanistes i art-
terapeutes d’arreu del món que exposen les característiques principals de la faceta més 
emocional i psicològica de l’activitat i la creació artística. 
Finalment, es va realitzar una recerca detallada sobre l’aplicació de l’art com a eina tera-
pèutica, els seus objectius, procediments i recursos. 
D’altra banda, pel que fa al marc pràctic, amb la intenció de corroborar la informació 
recollida al marc teòric i traslladar el procés de recerca a l’experimentació i l’anàlisi em-
pírica, es van estudiar cinc experiències artterapèutiques reals explicades en primera 
persona per diferents artterapeutes i psicòlegs especialitzats. Cada un d’ells va exposar 
detalladament un cas que havia tractat personalment a partir d’una plantilla que jo ma-
teixa els vaig proporcionar amb la intenció de recollir tot el procés de treball i conèixer 
el desenvolupament del pacient al llarg de la teràpia (mantenint en l’anonimat la seva 
identitat i garantint la seguretat en temps de pandèmia). 

Els casos en qüestió són els següents:
 
— Un home i una dona d’edat adulta que van assistir a sessions d’artteràpia, tant grupal 
com individual, per tal de treballar l’estrès i la tensió que els provocava la seva feina. 
— Un nen de 10 anys que va assistir a artteràpia per tal de tractar un comportament 
agressiu i un diagnòstic d’hiperactivitat. 
— Un noi de 15 anys diagnosticat amb síndrome d’Asperger (trastorn inclòs dins l’espec-
tre autista) que va assistir a artteràpia per tal de treballar la comunicació i la interacció 
social, i al mateix temps la seva autoestima. 
— Una noia de 18 anys, immigrant, mare d’un nen petit, que a través de sessions arttera-
pèutiques grupals volia treballar la seva integració social i l’autoestima. 
— Una nena de 10 anys que va assistir a artteràpia per petició de la família amb la inten-
ció de descobrir la raó de la seva conducta (s’havia detectat que la nena passava per un 
procés d’aïllament i tancament emocional preocupants). 



Conclusions
D’una banda, a partir de la informació recollida en el marc teòric del treball, les conclu-
sions exposades i argumentades progressivament i simultàniament a la recerca i els 
resultats obtinguts en el marc pràctic, considero que puc afirmar que totes les meves 
hipòtesis inicials es van validar i van resultar ser certes:

— L’art té un efecte positiu sobre les persones.
— L’art ens permet expressar els nostres sentiments i pensaments lliurement. 
— Les creacions artístiques poden revelar molta informació sobre una persona. 
— L’art pot ajudar a afrontar i/o a superar problemes personals, anímics i psicopatològics. 
— L’art pot ser una eina terapèutica eficaç. 
— No és necessari tenir talent artístic per tal de gaudir i beneficiar-se de l’art.

D’altra banda, considero que també vaig poder assolir satisfactòriament i de manera 
completa els objectius referents específicament a conèixer l’artteràpia: 

 — Descobrir tot el que es pot arribar a conèixer a partir de les creacions artístiques 
d’una persona.
— Conèixer el perfil de persones que es poden beneficiar de l’art com a teràpia. 
— Conèixer la metodologia del procés terapèutic i el paper que hi té l’art. 
— Conèixer els objectius que persegueix i si són específics d’aquest tipus de teràpia.
— Saber quins professionals la duen a terme i a quin entorn s’aplica.
— Investigar la seva efectivitat i els resultats o solucions que ofereix.

Parlant ara del procés d’anàlisi dut a terme en el marc pràctic, cal dir que en tots els 
casos els resultats van ser molt positius: 
— En els quatre primers, es va denotar un canvi significatiu en els pacients (especial-
ment a nivell emocional i conductual) i la teràpia va satisfer notablement els objectius i 
les demandes de cada un. 
— En l’últim cas, l’aplicació de la prova artterapèutica va aportar la formulació d’una hi-
pòtesi efectiva i va ajudar a trobar la solució necessària al conflicte. Es va descobrir que 
la causa d’aquell comportament era un conflicte emocional dins l’àmbit familiar i això 
va permetre aplicar mesures per tractar la situació i millorar l’estat de la pacient. 

Així doncs, l’artteràpia va demostrar ser efectiva com a eina de diagnòstic i també com 
a eina d’acompanyament i tractament emocional, psicològic i conductual. Tot plegat, 
gràcies al fet que l’art (en aquest cas, el dibuix i la pintura) permet a les persones ex-
pressar-se i comunicar-se lliurement mitjançant diferents recursos artístics, visuals i de 
creació plàstica. 



No obstant això, és cert que no es pot afirmar que l’artteràpia sigui efectiva al 100 
% per a tots els perfils de pacients que hi recorren, tot i que sí que hi ha un alt per-
centatge d’èxit i satisfacció amb el mètode, tal i com em van poder corroborar els 
artterapeutes entrevistats. 
A partir d’aquí, veient uns resultats tan positius, en el treball exposo com a proposta 
final fomentar l’accés a l’activitat artística en diferents àmbits de la vida social. 
Considero que un dels llocs on s’hauria de promoure més és a les escoles. Els centres 
educatius són un dels primers (i més importants) agents de socialització, aprenentatge i 
desenvolupament personal, per la qual cosa penso que potenciar l’art en aquests espais 
seria un gran punt d’inflexió. Les mesures que proposo són les següents: 
Tenir en compte les proves projectives i l’expressió artística com a eines potencialment 
importants i significatives davant l’evidència de conflictes o dificultats en els alumnes. 
Augmentar el nombre de serveis i professionals relacionats amb l’art (psicòlegs i art-
terapeutes especialitzats, assignatures extraescolars, espais creatius...) i informar les 
famílies sobre aquest àmbit. 
Fomentar en major grau l’activitat artística lliure i expressiva dins el currículum escolar 
(a tots els cursos i edats), dins la mesura que sigui possible, és clar. 
D’altra banda, també considero que espais com ara biblioteques locals, centres per a 
joves, hospitals, residències de gent gran, centres psiquiàtrics o, fins i tot, centres d’aco-
llida i de tractament d’addiccions, per exemple, són espais on l’activitat artística podria 
beneficiar notablement les persones que els freqüenta. 
D’aquesta manera, faig una crida global i col·lectiva a ampliar el coneixement sobre 
totes les utilitats de l’art i a provar les diferents experiències que ens ofereix. 
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