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Per la Teresa Rubio (T. R.), el blanc és sinònim del moment creatiu, i ens proposa la 

pregunta, que alhora dóna vertigen i està plena de promeses, “Per on comencem?” 

 

Nosaltres comencem pensant en la paraula BLANC. Què ens ve al cap? Quin objecte, quina 

qualitat, fins i tot potser quin llibre?  

 

… neu, llet, sal, sucre, llum, primers sostenidors, canas, quietud, núvol, espai, llençol …  

 

Aquests seran els nostres noms durant tot el taller. Cadascuna, el nom BLANC que ha triat. 

 

Definició de collage segons Perejaume: suma de dos soledats. 

Definició de collage segons Todd Bartel: desde el Big Bang, todo es collage. 

 

La T. R. ens proposa avui en aquest taller tres exercicis de collage, que iniciem primer 

entrant en contacte amb la part dreta del cervell, la part de la creació, la imaginació i la 

poesia. És un bon lloc on anar quan volem explorar la creativitat, i ho podem fer apel·lant a 

tot allò que NO sigui llenguatge i racionalitat. Per exemple: la respiració, el cos, la postura i 

els sentits. Per això comencem acostant-nos a un dels materials que tenim totes a les 

taules: un diari, que toquem, obrim, explorem, olorem i estripem de diferents maneres amb 

les mans, fixant-nos en la nostra respiració, sincronitzant els nostres moviments, tancant els 

ulls… 

 

Ara que hem deixat espai per la nostra intuïció, estem preparades per començar. 

 

Primer exercici: juxtaposar sobre un fons blanc un màxim de tres elements, tant dels 

estrips del diari que han resultat dels exercicis d’escalfament com de la taula de llibres, 

revistes i altres publicacions on podem buscar/remenar imatges que ens cridin l’atenció.  

 

A l’hora de posar en comú els resultats, podem observar les diferències i els contrastos 

entre les diferents peces: com n’hi ha de maximalistes i minimalistes, com hem jugat amb el 

llenguatge i les paraules, com quan ens hem limitat a dos elements sorgeix un joc molt 

proper al binomi fantàstic de Rodari, com intuitivament juguem amb les diferents maneres 

d’estripar o retallar els papers, o col·locar-los sobre el fons o fer-los escapar de la pàgina. 

 

Segon exercici: tenint present el verb OBRIR, la T. R. ens demana que composem aquest 

cop sobre una imatge de fons una o dues paraules o combinacions de paraules que 

haguem detectat als retalls amb els quals hem estat treballant.  

 



  
 

 

Per seguir provant diferents tècniques de creació, ens suggereix que deixem lloc a l’atzar i 

l’imprevist en el nostre treball. Tenim una tendència molt forta a la cerca d’ordre i de sentit, i 

això pot bloquejar altres possibilitats en les que no hem pensat o que no se’ns han acudit. 

Sovint, si deixem que entri l’atzar, si ens donem temps per jugar fora dels paràmetres als 

que estem més acostumades, apareixen associacions imprevistes que poden ser l’inici 

d’una solució que no havíem ni tan sols imaginat i que pot ser tant o més satisfactòria que 

les solucions a les que haguéssim arribat de manera racional. El valor per exemple de 

treballar a cegues, de deixar que els papers caiguin a l’atzar sobre el fons, etc… 

 

Tercer i últim exercici: les restes. Sovint rere les restes o els papers que inicialment 

descartaríem podem trobar també elements valuosos. En aquest exercici final, composem 

una peça de collage col·lectiu on cadascuna de nosaltres tria un paper d’entre tot el que 

hem descartat per enganxar-ho a un mural comú. Fins i tot el més petit pot tenir valor, i les 

limitacions són també sovint un bon punt de partida que ens porti a sortir de la nostra zona 

de confort i a explorar racons creatius a on no creiem que ens fos possible arribar.  

 

 

 

 

 


