Projecció d'una cartografia artística a ItHospitalet. El Taller
de Pubilla Kasas, 1977-2002
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COORDINADORA 1 EDUCADORA D'ARTS PLASTIQUESI VISUAL5

1. Un itinerari a seguir
Els portolans van apareixer en el segle Xlll com una nova forma de plasmació de I'espai mari. Aquestes cartes nautiques tenien la pretensió de representar i descriure els
ports, els accidents costaners, i els itineraris a seguir. Van suposar una nova imatge del
món, dibuixada a partir del resseguiment de les costes i de la voluntat de precisió en
les distancies entre terres.
La present investigació neix amb una voluntat similar d'intentar traSar un mapa de
relacions de les diverses experiencies d'educació artistica desenvolupades en
I'Hospitalet de Llobregat en les darreres decades, amb el proposit d'omplir un buit en
els estudis de la cultura artistica a la ciutat, a partir de recórrer la historia i comprendre les relacions entre passat i present. En I'intent d'ordenar els fragments que configuren aquesta cana de viatge, sorgeixen experiencies que permeten evidenciar
diverses concepcions sobre educació artistica. i prendre alhora constancia. que molts
dels projectes presents son projeccions, directes o indirectes, de propostes anteriors.
En aquest sentit, I'estudi pretén posar en evidencia com la formació de la cultura artistica en I'ambit local és fruit d'una amplia xarxa de relacions socials i culturals. i de
quina manera aquesta pot actuar, a més de ser transmissora de valors i visions del fet
artistic, com a constructora i projectora de models d'identitat cultural. La recerca
planteja la necessitat de recuperar una memoria histórica i alhora crear signes referencials per generar una nova membria col.lectiva.
En I'Hospitalet de les darreres decades, trobem un municipi sense cap unitat urbanistica. amb identitats culturals molt diverses i alhora molt debiis pel que fa al conjunt de
la comunitat, un municipi que s'esforsa per cercar una identitat de ciutat. Durant
aquests anys hi ha un fort intent de consolidar-la. ja sigui amb les aportacions del
moviment associatiu, o, posteriorment, per la intervenció municipal. Podem destacar
tres etapes on emmarcar el desenvolupament del moviment associatiu:
Decada dels seixanta: I'Hospitalet és un municipi sense discontinuitat urbanistica amb
Barcelona, focus d'immigració i paradigma urbanistic i cultural del "desenrotllament
franquista" a Catalunya. Destaquen els grans canvis en el territori -transformació

-.

econornica, cultural i social i aparició de noves entitats, a vegades debils encara,
com una expressió dels canvis socials.
Decada dels setanta: sorgeixen moltes propostes d'acció encaminades a crear espais de
reiació social o activitats culturals diverses. En aquest periode el moviment associatiu
es transforma en moviment ciutada, on es consolida la identitat de barri com un referent
basic d'identitat territorial, i on també són definitius els factors sociopolitics.
Destaquen les associacions de veins que contribueixen al procés de construcció social
que dóna identitat a l'espai.
En la decada dels vuitanta el rnodel associatiu entra en crisi. Alguns liders veinals
passen a formar part deis nous equips rnunicipals i la dinamica política rnostra sirnp.
tomes de trencament d'un model de representativitat que s'ha construit en base a la
participació directa. Aquests. pero, no són els unics rnotius de I'afeblirnent, el qual cal
atribuir també als canvis socioeconórnics, etc.
Corn hem assenyalat, en els anys setanta sorgeixen rnoltes institucions socioculturals
vives -amb mitjans precaris- sostingudes pel voluntarisme dels seus promotors. i amb
una gran voluntat de servei a la ciutat. Entre elles -el curs 1977.1978- el Taller de
Pubilla Kasas (TPK)', dedicat a I'ensenyament de les arts plAstiques en un context de
manca irnportant de serveis, sobretot, entre altres als barris de La Florida, Can Serra i
Pubilla Cases, als quals el TPK s'adreca rnés directament. Els seus objectius principals
serien: pal4iar la manca de centres d'educació artistica. iniciar una experiencia de
"taller de barri" per consolidar un grup de persones dedicades a la practica artistica.
Del taller havien de sorgir projectes per aconseguir espais de difusió i creació artistiques. Més endavant es traslladara al barri de Can Serra, en uns locals rnolt rnés amplis
cedits per I'Ajuntament, fins que I'any 1993 arriba als espais del Centre Cultural Tecla
Sala.
L'article ressegueix la historia del Taller de Pubilla Kasas', rnostra la seva difusió artistica i educativa i de col~laboracióarnb altres institucions, i analitza més detingudarnent
I'epoca compresa entre el 1977 i 1987. per tal de reflectir com contribueix I'entitat, al

' Des de la Ieva rieacib el TPK ha adoptat diferentr nomenclaturer. Per aqueo motiu trobarem a vanide diverrer formes d'er-

triure el nom de i'enritar, regonr el3 documeni< o arxiur hirtbricr que er citin. He optst per referivme al taller m m Taller de
Pubilla Kaíaí (TPX), danat que 4s el nom uiilitzat per i'entitat des de finair del9 noranra.
Per altra banda. Comentar que el TPK va
el rurs 1977.1978 i ier rever artivitati coniinuen en ~'anualitat.tot 8 que rarti.
de er centra en el peilode hiribric entre 1977 i 2002.

' Agraimentr: al Talle, de Pubilla Karar (en erpeciai a Xaio Cartilio i Agurrin Fiunuoro), Centre d'Ertudir de vuarpifalef; Arxiu
Municipal de I'Horpitalei: ArXiu Hirtoiic i Aixiu Adminiifratiu. A m e s les periooer emrevirtader.

canvi de I'educació artística en general, i en particular a I'Hospitalet'. La reconstrucció
histórica de I'entitat vol actuar corn un eix transversal que ens ajudi properarnent a
estudiar els canvis culturals durant el periode compres entre els anys setanta i I'actualitat. S'analitzara el tipus de rnodel d'educació artistica que aflora en les practiques
educatives del TPK en aquesta primera etapa de grans transforrnacions polítiques,
socials i culturals, i es comparara arnb altres exemples anteriors desenvolupats a la ciutat.

2. Resseguir altres ports
Cany 1960 els nous barris de la Florida, Pubilla Cases, Sanfeliu, Bellvitge, Can Serra i el
Gornal es defineixen sense planificació urbanística. CHospitalet es converteix en part,
en una gran ciutat dorrnitori, on es generen noves formes de vida social i per tant
diverses relacions culturals. En el període comprés entre 1948 i 1972 la ciutat va tenir
una onada irnrnigratoria descomunal, sobretot en dos rnornents: el 1963 als barris de
la Florida i de Pubilla Cases. i entre 1967 i 1970 als barris de Bellvitge i de Can Serra.
La població s'havia rnés que duplicat. fet que convertira I'Hospitalet en la segona ciutat de Catalunya. Es creara un substrat basicarnent obrer, imrnigrat i desarrelat que
patira la rnancansa de la majoria de serveis necessaris pera una bona qualitat de vida.
Entre 1960 i 1975, el creixernent rnigratori de la ciutat fou de 88.902 persones. A partir d'aquest rnornent historic, i tal com assenyala Jaurne Botey,1986:12: <la ciutats'ha
convertit en un laboratori cultural>, espai on conviura la cultura autbctona i una multiplicitat de cultures nouvingudes.
Cap a finals dels seixanta cornencen a sorgir arnb forca múltiples iniciatives
encapcalades la rnajor part d'elles per persones autbctones que prenien consciencia
del problema i veien necessari establir un dialeg arnb la nova població, i pera qui era
irnportant establir un debat cultural. Es tractava de gent en gran part jove, que en
alguns casos no tenia res a veure amb els poders economics socials i que en d'altres hi
rnantenia algun tipus de vinculació, i d'iniciatives que, pel seu propi objecte, anaven
dirigides a un públic específic i que normalrnent circumscriuen la seva activitat a un

' Per
obtenir informati6 mes detallada de I'entitat vegeu Dolorr lubrez. Nout erpalr geoeradoo de patrlmoni rultural la riu.
rac el car del TallerPub<llaKasar 11977-197Bi2WI-2002). AqueR tieball va esas uinculata la beca d'invertigadb d'ertudir localr
a

"Pstrimoni, cultura i iiutat-. arorgada pei IAjuntament de iHorpitalef de Llobregat i la univerritat de Barcelona el i u m 20012002. vestudi esid relaiionat directameni amb la invertigadbdeieri que e r t t derenvolupantentarn a 1s formaci6 de la cultura a i f i ~ i ~en
a I'ambit local. conrretamenf en ierfudi de les expetiender d'educacib artiitira m formal derenvolupader a
I'Haípitalet. La inverfigad6 va errollir al TPK com a ertudi de <as per tal #evidenciar Com le$ xaixer de vida arrmiativa i laboral, elr eipair de tieball i oci, tsmbe rbn generadon i erperonadorr deir rentimentl cal~lectiur.Per tam. r'enten aquí el
Patrimani i a m objecteviu, foimat peitot el llegat d'inrtitudonr ifetr rulturalr que han configura1iHorpitalet en les darreres
epoques. Es tracta d'un treball de reronltru«i6 hiitbrica delTPK, quecombina la recerca i analiri defanndommentali i arab.
pera resudi es van mnrultai eb regüentr centres de dommentad6 local: Taller de Pubilla Karar (Ami" dacvmental i fotogrdftl.
Centre d'Eifudir de I'Hcrpifalet. Consulta a Babeih. Amiu Municipal de iHorpitale: Aniu Hisbfir i Aniu Adminirtratiu (dorum e m del 1982 al 1995). Bibliotequer PUbliquer lotalr.
E16 iriterir de 1eleiri6 de les perioner entrevirrader van ser: perraner vinculades al TPK en el%diferentr momentr hinbria.
Persones viniulader a altrer inrtitucionr de la iiutat decaracter public, que ajudin a tertimoniar que ha representat elTPKper
la rivtat i com ha ertat reprerentat inrtitu<rionalment.

barri, Jaurne Botey,1986:13: Agrupació d'Arnics de la Música', que tingué llarga durada i una intensa activitat; Alpha 63I. que arnb el ternps havia de donar lloc al GAT, una
de les institucions rnés representatives de la ciutat; el Cinema Club Buñuel, que s'ubica a la Parroquia de Sant Rarnon i estenia la seva influencia fins a Barcelona; I'Escola
Sant Jordi, de la qual després nasqué E l Patufet que ha encap~alatmultitud d'iniciatives en el seu carnp, i posteriorrnent I'Acadernia Sant Josep; I'brnniurn Cultural que
arriba a oferir catala a totes les escoles; el renaixement de I'Ateneu I'any 1978=; el
Centre Social de la Florida depenent de la parroquia del barri que representa un dels
únics dinarnitzadors socials i culturals per a la zona nord del rnunicipi, etc.
Els anys setanta brolla un arnpli rnovirnent associatiu als barris i una expansió dels partits polítics, on era freqüent la participació en entitats i associacions socials per organitzar
i vertebrar estrategies de lluita política i sindical. Destaquen en aquest periode, les
rnobilitzacions populars de renovació cultural i de critica politica desenvolupades als
barris de Collblanc-Torrassa. Can Serra, Bellvitge, la Florida i Pubilla Cases. Aquest és
el fet cultural mes important del període, encapcalat per les Associacions de Veins,
escoles de democracia i de participació. Un antecedent destacat del rnovirnent a
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' Destacar aqueit grup culturai naicut a piindpir delr reixanta al barri del centre, al Centre Catblir. i. format piindpslment per

fiilr de familier en la reva msjoria horpitaienquei de clase$ mitjaner, amb la intenCi6 de portar a terme activitatr tultuialr.
conformen la primera generacid d'ertudiantr univerritarir de la riurat derpier de la Guerra civil. amb una intencionalitaf de
renovació culturai, xeleciionant amb cura la reva programaci6 de teatre i cinema amb autor5 i obres de primera linia de la
modernitat. Algunr del$ ComponenU dei grupvan ertar vinculatr s final de la decada delr retaniaamb leí activitatr teatralr de
I'E~olad'Art OramBtL Adrid Gual (EADAG), subvencionada pel FAD (Foment de les Anr Detorativer) i dirigida pe<Ricard Salvat.
a la CUpula del Cinema Colireum. factor que poaeriarmenf el vinculaid a ?experiencia de I'Ercola d'E~trtuda Anirtis a
PHospitaiet @EA). La ruptura del giup entre 1968 i 1970, donara pai al Giup de Teatie Popular del Carino de Santa Eulaiia.
que en 1978. er dividira en el Giupleatral del Casino de Santa Evlalia i el GAT (Giup d'Arii6 Teatral). Alguni delliompanenU
del grup, cam ioan ~ i r b~. o a nsoto i ~ o r e p~aieia.van tenii una viniulaci6 directa amb I'EEA. ~ e exempie
r
citar el calde Jaan
Miid. que va ser regidor de Cultura de ?Ajuntameni. i que va arrirtir s les clarrei de I'EADAG i. el 'as de Jorep Parera que va
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I'Hospitalet fou el ja esmentat Centre Social de la Florida', una de les prirneres entitats
que existeix al barri de la Florida, la primera entitat potent declaradament de barri
creada a la ciutat.
Tanrnateix, en I'ambit de les arts plastiques comptern amb escassa docurnentació sobre
I'organització de manifestacions artistiques. Aixo s'accentua després de la desaparició
I'any 1976 de I'AgrupaciÓ d'Amics de la Música. Es documenten algunes exposicions al
Centre Sant Rarnon Nonat, al Centre Medic Social, al Centre Social de la Florida, o els
Premis de Pintura RApida des del Casino de Santa Eulaliaa.
En els anys setanta, en el govern local es cavalquen el final de I'alcaldia de Josep
Matias de España (1962-1973), amb la de VicenG Capdevila i Cardona (1973-1977),
anterior regidor de Cultura, i la de Joan Perelló (1977-1979)ja en plena transició politica. L'Ajuntament programava iniciatives culturals i associatives, des d'una doble linia
d'actuació cultural. D'una banda, la cultura-espectacle de masses amb els "Festivales
de Verano" o arnb el "Festival de los pueblos de España" que diluia la identitat cultural catalana enmig del folklore regionalista; i d'altra banda rnovent-se en parten el
terreny de la cultura-educació i iniciant una rninima infrastructura de la qual la creació
del Patronat de Cultura, I'Escola d9EstudisArtistics i la primera de les Aules de Cultura,
la de La Florida, en foren els primers exponents.

3. Educació artística i iniciatives rnunicipals en una epoca de
transit
El setembre de 1975, sota la legislatura de Vicenc Capdevila i Cardona, s'engegava un
projecte atipic dins el panorama cultural que es desenvolupava des de les administracions. Aquest Patronat pretenia recollir els Festivals d'Estiu, les Setrnanes Culturals. i les
experiencies teatrals que es venien desenvolupant des de la decada dels seixanta.
Aquest pla cultural, es centrava en la creació de les estructures que fessin possible una
difusió cultural que arribes a tots els districtes, presentant-se com a alternativa a les
manifestacions sorgides de les entitats i associacions, que cada cop es trobaven més

' centie ~ ~ i gaarerg~eria,
t
va ser el motor que va propiciar ei naixement aaitcer entitatr. com PAV. i va permetre a granr i jover

reunir-$e, parlar, debatie i, entre altrer coser, iniciar el cami cap a la democidcia. Naaut a I'empar de la Parrbquia de Naltra
lenyora de la Llum el 1961. en el rolerrani de la Parraquia. Entre ter perroner que van iniciar el piojerte hi havia membier de
la ~ermandadobrera de ucci6n Catblics (140~0.cunya progresíirla dinr el corrent catalii ofkiai. La rompanyia elenrica FECSA
va cedir a l cap d'un fempi un delr reus localr al baiii. uquen no" local va peimetie a Pentitat ampliar ler rever fundanr arrirtenciair. centre arnb gent joue. an er feien diferentr anivitati ludiio-iulturalr. Ulguní d'aquertr jover penanyien a la Javentut
obrera Cafbiira (JOC), a correntr trotrquirter. ex. Hi va haver un reguit de gent. alguní vinculatr al PSUC i a Bandera Roja, i
altrer a renamde la JOC que, a mida que avancen eb anys retanta. artivaren un bon nombre de ieivindicarioni rociair i palitique$. ~ i x b donara
.
par a un moviment popular dlmplia bare i vida arrociariva que. com en altrer banir, van eniap(a1ar les
/is$~itiationsde veiní. autentica ercola del%futurr dirlgentr cutiuials i politicr de la ciutai, que anuaren com a "rindicatr
urbans-, aniculant la protena i reivindiram la necerritar d'equipamentr i infranrunurer del$ barrir.
E l 1966 er creaven aquenr piemir per iniciativadel grup '"lndex,, del CasinodeSan<aEuidlia. Aqueitcenamen es feiaiola Poiganitzari6 del giup cultural "index", amb la coltaborad6 de ta lvnta de ferteigr i la Ponencia de Cultura. i van convocar-re
amb certa ieguiaiitat finr a fina! de la decada deis retanta, El giup er preremava com una iniciativa de Promari6 Cultural
Univerlitaria que r'ubicava al Calino de Santa Euialia. Elr piemis, que es celebraven per 1er ferter d'aquert dirtrine durant la
regona quinzens de rnaig, voiien fomentas la promocib de les artr. pera ecolarr 8 anirter adultr en general.

polititzats. Una de les primeres funcions que aquest organisme havia de complir era
posar en marxa una Escola on, a més d'impartir I'ensenyament general de les arts,
s'havia de convertir en nucli on la ciutadania pogués rebre informació sobre les noves
corrents artístiques.
L'Escola d'Estudis Artistics (EEA) i els Cursos d'Animació Cultural (CAC), van ser dos projectes del Pla d'Actuació del Patronat Municipal de Cultura9,a desenvolupar durant el
curs 1975-1976. E l Ple de I'Ajuntament va aprovar el 17 de setembre aquest Pla
d'Actuació amb la finalitat de formar una infrastructura cultural. Eis seus principals
objectius forenl0:
"Dar un servicio a la ciudad que satisfaga las inquietudes culturales de la población,
mediante la organización de seminarios y conferencias para profesionales de la
enseñanza, cursillos de iniciación a las diversas especialidades de las bellas artes, organización de cursillos monograficos hurnanisticos, sociológicos, etc., programación
periódica de espectáculos.
Prestar especial atención a la formación de las generacionesjóvenes, mediante un profesorado especializado de artistas y pedagogos que trabajen en las escuelas del
Municipio.
Potenciar aquellos valores artísticos, en estos momentos desatendidos, y que, en un
futuro, pueden efectuar su aportación a nuestra comunidad.
Apoyar a las entidades y asociaciones mediante asesoramiento profesional, información a través de un banco de datos, coordinación con otras entidades que tengan objetivos comunes, etc. "
Segons Juliana Porté-Joaniquet, 1978:16-18, en I'ambit escolar aquests proposits es
concretaren en I'organització dels Cursos d'Animació Cultural, que oferien als alumnes
de segona etapa d'Ensenyament General Basic (EGB), cicles de Ilicons i representacions
de teatre, cinema i música. Aquesta experiencia es desenvolupa d'una manera continuada entre 1975 i 1977 amb la participació d'uns 20.000 alumnes al llarg dels tres
cursos. Aquests cursos pretenien "desarrollar en el niño su creatividad y su sensibilidad
artística en todas sus vertientes, e iniciarles en las distintas artes, para que en un
futuro, sean ellos mismos quienes las creen. Para ello es necesario dar al niño una
amplia visión histórica, práctica y teórica del arte"".

' vaEI Pstionat
Municipal de cultura crea el 1915. va pairai a re, Organirme Autbnam Muoicipai de Cultura IOAMC)
dirsoidie progreríivamententorn als anyr199711998.

i derprer er

" P I ~ ~artuaci6.HOSPITALET Boietin de Informac<dnMuniiipal. Ajuntament de I'norpitaiet de Llobregat, Ponencia de cuizura.
Any XXII- n-7188. Tercer i quaif trimestre 1975. p.39.

"Pis d'aituacib. nOSPT
i ALETBoletin de informa~idn~unicipai.Ajunfament de Vnorpiiaiet de Llobregat, Ponencia de cultura.
Any XXII- núm. 87/88. Tercer i

quan trimestre 1975. p. 40.

A coment;arnents del curs 1978 s'organitza el Departarnent de Dinamica Educativa, un
dels tres departarnents del PMC, juntarnent arnb el Departarnent de Prornoció Cultural
i el Centre Medic Psico-pedagogic': que orientava les seves propostes en I'escola, la
familia i el temps lliure dels nens i nenes de la ciutat. A I'escola els objectius basics de
treball van ser la forrnació perrnanent del professorat, rnitjan~antcursos i serninaris,
d'actualització de continguts i de rnetodologia i didactica; activitats orientades a
I'alurnnat seguint la pauta dels Cursos d'Anirnació Cultural i ampliant la seva ternatica; oferint eines de treball, mitjansant la creació d'un fons de material audio-visual
especialitzat o facilitant inforrnació periodica sobre els esdevenirnents culturals d'interes per realitzar alguna activitat extraescolar, aixi corn la cornunicació de novetats
editorials i bibliografiques especialitzades, comunicació d'experiencies didactiques,
etc. Al rnateix temps, el departarnent oferia a les Associacions de Pares i a les Vocalies
d'ensenyarnent de les Associacions de Veins, un servei tecnic per a I'organització de
conferencies i col~loquisi, en general, a totes aquelles activitats encarninades a un
coneixernent rnés extens del fet educatiu i de la seva problernatica.
En els centres recreatius. "esplais". I'objectiu era preparar als infants en una nova
organització social, no nornés en la del treball, propia de les societats industrials. sinó
en una altra en que el ternps lliure ocupara un espai basic en la seva existencia. tant pel
ternps real disponible, corn per les possibilitats de realització personal que els oferia.
Es va dotar d'un Consell Assessor cornpost per rnernbres de les Associacions de Pares,
rnestres i monitors d'esplai. a fi que els objectius generals de treball i els conseqüents
plans d'actuació fossin fruit d'un plantejarnent elaborat de totes les parts involucrades.
Tot i aixi, I'any 1978 es troben arnb greus dificultats econorniques per portar a terrne
tots aquests plans d'actuació.
Una de les prirneres funcions que aquest organisrne havia de complir era posar en funcionarnent una Escola d'art on, a més d'impartir I'ensenyarnent artistic, s'havia de convertir en nucli inforrnatiu ciutada sobre les noves corrents artístiques. Si és cert que la
ciutat sernpre va estar vinculada a multitud d'irnpulsos culturals i associatius. queden
pocs exernples que rnostrin centres -priva% o públics-. dedicats a I'educació artística.
Cal dir, que des de la Ponencia de Cultura s'ha intentat diverses vegades crear una escola
d'arts i oficis a la ciutat. Malauradarnent la reconstrucció dels fets histórics ens evidencia
que no van arribar a consolidar-se cap d'aquests intents. Com a exemple anterior a
I'Escola d'Estudis Artístics, pero sense cap vinculació amb ella, podem recordar I'Escola
Municipal de Belles Arts, creada a I'any 1951, sota la ponencia de cultura de Justo Arús.

I25l Depanament de Promoii6 Cultural tenia com a tasca fonarnental crear una estructura valida que peimeter el derenuoluparnent cullurai de la poblari6 adulta de la iiutat. La base de la reva artuaci6 er sitia en 1s cread6 de les Aules de Cuitura. una
a cada barri, perdonar impulr a tota i'aausci6 cuiiural des delr mateixor nuciir de poblacib. EI 3 de derernbre de 1975 rqnaug ~ r a r ala primera al barri de la Florida, i tres anyr rndr taid, apareixeran les aulei delr barrir de Santa Eulalia. Bellvitge, Sant
Feliu i Collblanc-La Torraaa.
El Centre ~ e d i Piiio-pedag6gic
c
tenia com afinalitat atendre elr trarbalr pricologici de la poblad6 menor de 18 anyj. ariurnii
mesurar d'orienfari6 terapeutta i realiirar aaivitatr de renribilitraci4, orientari6 i prevenci6 en diferentr carnpi, entre ellr.
Ilexolar

Escola Municipal de Belles Arts
E l centre r e g e n t a t p e r Josep M a r i a Laforet entre1952-1957. estava ubicat a l carrer
Agricultura d e l districte d e Santa Eulalia, e n I'edifici conegut corn "El Castell" d o n a t
p e r Blas Fernández a I'Ajuntament d e I'Hospitalet. A m b un enfocarnent forca
acadernic. I'escola va i m p a r t i r els estudis d e Delineant. Dibuix i Pintura, i Escultura. En
e l programa d e curs presentat a la seva inauguració, constaven les següents assignatures: d i b u i x lineal, dibuix artistic, dibuix d e figura, dibuix d e l natural. rnodelat-buidat,
escultura d e figura, escultura d e l natural".
ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS
Local
Assignatures

Matricula

Durada curs
Material
Conferencies
Regim escolar

Examens

Carrer Agricultura. 74. Baixos. Informació: calia demanar-la al Negociat de
Cultura de 10 a 13 hores
Dibuix lineal - primer i segon curs
Dibuix artistic - primer i segon curs
Dibuix de figura
Dibuix del natural
Escultura
Modelat i buidat- primer i segon curs
Escultura de figura
Escultura del natural
Ser major de 14 anys
Certificat de tenir, com a mlnim. I'educacio primaria
Certificat de vacunació i de no patir cap malaltia contagiosa
Pagament de 15 pessetes per drets d'inscripció i material
Presentar les rol~licitudsd'ingres al Negociat de Cultura de I'Ajuntament
o a la propia escola
D'octubre a principis de julio1
A cornpte de I'alumnat el material d'ús personal, i I'escola facilitava models
i cavallets
Com a complement de les classes: d'Estetica, Historia de I'an i Perspectiva
Classes diaries i I'horari de 19 a 21 hores
Faltar sis dies sense justificar, podia ser sancionat amb la pkrdua de la matricula
Tota falta de disciplina donava pasa I'acomiadament irnmediat, mentre que
es feia "el oportuno expediente para imponer la sanción que corresponda"
"La menor falta de corrección en la Clase de Natural sera sancionada con la
expulsión inmediata y definitiva sin apelación alguna".
Trimestralment es feien treballs d'acord amb els quals es donava la
classificaci6 final del curs.
Per passar d'un curs al següent, es precisava tenir I'aprovat anterior.

Pla d'estudir i extrarte del reglarnent interior de i'ewola, inauguració. 1951 O. Juarez (2003)

"vegi,~ el programa de w r . inauguraiib de
Munidpal de Eeller ARÍ de I'Uorpitalet.

19s1nrxiu

Municipal de I'Horpitalet. ~ m i u~drninistratiu.caipeter: ~ r c o ~ a

Tot i que I'escola va obrir una sucursal a la Torrassa per allotjar les classes d'escultura,
el seu tancament va estar vinculat a la manca de mitjans, infrastructures, que no afavoria la consolidació de col.lectius artístics, aixi com a la desvinculació de I'escola i els
seus actes en J'organització de manifestacions culturals a la ciutat, tot i la participació
deis alumnes en certamens locals.

El segon intent d'escola d'art municipal sorgira quasi vint anys després, quan
I'Hospitalet de Llobregat ja és una típica ciutat del cinturó industrial. situada en plena
zona metropolitana de Barcelona, i en plena ebullició política, social i cultural. Va
inaugurar-se el 6 de novembre de 1975 a les 19.30 hores. Estava situada al carrer
Anselm Clavé número 24, molt a prop del metro de Santa Eulalia, factor que facilitava d'una banda, el despla~amentdels usuaris de la ciutat, i d'altra, millorava la comunicació als que venien de Barcelona.
Aquella experiencia que tan sols va durar dos cursos complets, va néixer, tal com
apunta Minguet.1989". d'una iniciativa cultural ambiciosa, perque la seva situació
geografica a la periferia de Barcelona. pretenia erigir-se com una alternativa a les
inquietuds artistiques de molts joves del municipi o de Barcelona. Des de la Ponencia
de Cultura es pensava que una escola d'aquestes caracteristiques podia salvar la fossa
que existia entre el nucli dels professionals de la cultura i el ciutada mitja de la ciutat.
L'escola va ser creada amb la intenció de facilitar una formació artística i cultural alternativa als joves de la ciutat, i tenia com a principals objectius:
"Eliminar e l foso existente entre los núcleos de seleccidn y nuestro ciudadano medio y
creemos que un centro pedagógico como la EEA, puede ser decisiva para eliminar esta
falta de diálogo y. sobre todo, para crear un clima culrural abierto y sano que permita la elevación de nuestro nivel ciudadano, en pocos años".
"Los objetivos fundamentales de /a €EA son la formación de todos /os artistas de nuestra ciudad, creadores plásticos, músicos, hombres de teatro y de cine que no tendrán
que desplazarse a Barcelona para su formación profesional y sobre todo la creación de
un plantel de pedagogos que puedan explicar cursos y seminarios en nuestras escuelas de primero y segundo grado y que en pocos arios consigan renovar e l clima de
información y el nivel de formación de nuestra población esc~lar"'~.
El programa volia desenvolupar-se durant tres cursos de durada d'octubre a juny, i al
final d'aquests, I'EEA donaria una titulació. Els cursos s'estructuraven en quatre espe-

'%e( 22 de desembre de 1989 al LB de gene, de 1990er va ter una expoririá sobre I ' E E A ~ Icentre cuiturai de ia ~undsciácaixa
de Peorionr. Rambla Jurt Oliverar, S6 de Vnorpitalet de Llobregat. La martra va rei coordinada per Roiei Lleonart deir Serveir
T6mirr de la Fundaci6 Caixa de Penrionr, mmisariada pei Maria Puig i Joan M M i n g ~ e tamb
,
te* de Joan M.Minguet i amb
I'aiiessorameni de nicaid salvat. Es va publicar un cat&legamb la imatge original creada pec Joan nernendez Pijuan per a I'EEA.

'' Aixiu Municipal de I1narpitalet.Aniu Admininrafiu. Expedient nYm.311975-76,p.1.2.

cialitats o "Ilenguatges artistics": arts plastiques, cinema, música i teatre. També
s'havia pensat en ampliar les seccions i incorporar altres especialitats com el disseny
industrial, I'arquitectura o la ceramica. Les classes es realitzaven de dilluns a divendres,
de set a deu de la nit. S'impartien assignatures comunes a les quatre seccions i disciplines d'especialitat. L'EEA també organitzava les Aules Lliures, en les que es representava alguna obra o es convidava a un professional de la cultura per realitzar alguna conferencia. Des d'aquesta escota es promovien una serie d'activitats que se celebraven en altres equipaments culturals de la ciutat. sota un programa d'animació cultural. L'EEA depenia administrativament del PMC on Joan Soto exercia coma director
i Joan Francesc Marco actuava com a secretari general. Ricard Salvat va encarregar-se
de la direcció artistica - la seva vinculació a la ciutat es remuntava a intervencions puntuals amb el Grup AIpha-63 a la decada dels seixanta -,i sobretot, a la proposició de
Joan Miró, llavors regidor de cultura de I'Ajuntament i antic alumne de I'Escola d'Art
Dramatic Adria Gual (EADAG)", que li va oferir un local municipal per posar en marxa
un centre de formació artística a la ciutat, i poder continuar, d'alguna manera, les
activitats de I'EADAG tancada definitivament al setembre de 1974, i les propostes
pedagogiques de la Bauhaus, que Salvat coneixia bé degut a la seva formació a
Alemanya. Ricard Salvat va proposar com a cos docent de I'escola a professionals del
món de I'art, que tinguessin a més a mes, una reconeguda labor cultural:
"De acuerdo con las orientaciones de la Bauhaus se ha llamado para formar parte del
profesorado de la EEA a una serie de artistas e intelectuales con una extensa labor
realizada y una autoridad y experiencia ampliamente reconocidas en los ámbitos relacionados con su actividad artística. Estos artistas e intelectuales actuarán como maestros de taller frente a los asistentes a sus lecciones y tanto e l elemento docente como
el discente trabajarán en común aportando, cada cual, los frutos de su trabajo, y
planteándose el mismo en función de la labor que se pueda realizar en colectivo"".

' 6 ~ ~ r c aei a~ r t d ~e a r e i o n afou reco~zadaduranta~gunianyrp e ~FAD i ubicada a la cúpula descinema coiireum a prin~ipirdelr
a n y ~manta. Va neixer d'una dabie proporta d'niexandre Cirici Pelliier, planfejada a Alfoni Serrahima, Iiavom prerideot de8
FAD. que prerenia iniciar una eaola d'an reguinf ier nover tendenciei, i per altra banda. iniciar el Mureu d'Art Cantemporani
de Barcelona. rescola iarnpania elr plantejarnentr tebria de la Bauhaur i enava dividida en diferentr reccianr com la d'artr
pldrriquer i la de teatre. Com a proferrorr van vinruiar-re profesrionalr i o m Rornd Vaile~,Antoni Cumeiia o el propi RVard
SaIvaf que va diiigir la reici6 de teatre anomenada per Aurella Capmany i eli mateix, Ertala d'Ari Dramdtir Adiid Guai
(EADAG).
" ~ r ~ Munitipal
i u
de VHorpitalef. Amiu Adminiifratiu. Expedient n"m.311975-76. p.3
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Historia general de I'art
Historia dels temps
moderns i dels moviments
socials des de 1830 i 1975
Historia general
de la música'
Teoria de I'art o nocions
general5 d'estetica*
durant el Ir. trimestre

Historia general
del cinema
Historia general
del teatre
Historia general
de la música
Teoria de I'art o nocions
generals d'estetica*

Panorama de I'art
contemporani
Historia de la
literatura moderna
i contemporania
Art catala

9 hores setmanals

Obligatories

Obligatories

Taller d'investigació:
workshop d'elements
tecnics
Interpretacio
cinematografica
Teoria del cinema
Practica del muntatge
Camara, Ilum. fotografia

Teoria i practica del
muntatge II
Direccio
cinematografica 1:
teoria de la direccio
Interpretacio
cinematografica II
Narrativa literaria.
teatral i cinematografica
Nocions de guió I
Historia general
del cinema I
Practiques I
Psicologia de I'actor

Direccio
cinematografica II:
practiques de
direccio
Interpretacio
cinematografica III
Narrativa literaria.
teatral i
cinematografica II
Nocions de guio II
Historia del cinema
a la Peninsula
Historia del cinema
catala
Historia general
del cinema II
Teoría del cinema
Practiques del
cinema
Practiques II

6 hores setmanals

Opcionals

Opcionals

Curs Stanislavsky
Expressio corporal I
Teoria del teatre
Ortofonia i dicció

Curs de realisme epic:
Brecht-Meyerhold
Expressio corporal II
Teoria de la direccio
teatral I
Psicologia de I'actor
Historia general
del teatre

Expressiocorporal III
Teoria de la direccio
teatral II
Teoria del teatre II
Historia general del
teatre a la Península
Historia del teatre
catala

6 hores setmanals

Opcionals

Opcionals
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Tercer curs

Segon curs
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Primer curs
Totes obligatories
Animacio musical I
Teoria de la musica
Lectura musical (dictat)
Analisi musical i
formes musicals

Segon curs

Tercer Curs

.

Animacio musical II
Lectura musical II
Dictat musical II
Historia general
de la musica
Panorama de la musica
del regle XX. 1:
de Debussy a Kagel
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6 hores setmanals

-

Opcionals

no es van fer estudis
d'aquesta especialitat
(ertaven inclosos a les
assignatures obligatories)

2
w

e2

Opcionals

* durant el primer trimestre

P
a

Teoria de la
música II
Lectura musical III
Dictat musical III
Historia de la musica
a la Peninsula
Histbria del5
moviments musicals
a la Peninsula
(moderns)
Historia de la
música catalana
Panorama de la
musica del regle
XX. 11: del Jazz a
la mijsica "pop"

.

*
m

Taller de pintura i
escultura
Teoria de I'art

c
.-m
a

2
a

Taller o Workshop dirigit
per un pintor
Taller o Workshop dirigit
per u n escultor
Historia general de I'art I
Estudi de materials i
de tecniques II
Teoria de I'arquitectura

w
x

Taller o workshop
dirigit per un pintor
Taller o Workshop
dirigit per
un escultor
Historia general
de I'art Il
Panorama de I'art
contemporani
• Teoria de I'art II
Estudi de material5
i de tecniqves III
Disseny industrial
Teoria de
I'arquitectura II

-

.-*u

-.mP
m

6 hores setmanalr

Opcionalr

* durant el primer trimestre
no es van fer estudis
d'aquesta especialitat
(estaven inclosos a ler
assignatures obligatories)

Programa de curr de I'EEA. 1975-1976. D. ludrez (2000)

Opcionals

Secció

Penonal de 1

CUK

Cinema

Josep Antoni Pérez-Giner, Josep M' Forn,
Francisco Marin, Antonio Ribas, Carles Duran,
Pere Balañá, Jordi Cadena, Ricardo Muñoz-Suay,
Alfons Garcia Segui

1975-1976

Teatre

Teresa Devant Lazaro. Sergi Mateu Vives

1975-1976

Música

Gabriel Brncic lsaza

1975-1976

Arts plastiques

Joan Hernandez Pijuan. Josep Parera Serramia

1975-1976

Més tard curs 1976-1977:
Xavier Franquesa, Javier Rubio, Eduard Alcoy,
Joan Vila Grau

1976-1977

Dr. Ricard Salvat

1975-1976

Director artistic

Assignatura

Professor

Cun

Teoria del muntatge, foto i so, cinema
Musica
Curtmetratges - cinema
Expressió corporal - teatre
Perspectiva - teatre
Psicomotricitat - teatre
Metode Stanislavsky - teatre
Ortofonia i dicció- teatre
Historia de I'art, arts plastiques, comuns,
interpretacio- cinema
Arts plastiques
Historia de I'Art
Historia Contemporania
Estetica
Historia de I'Art Contemporani a Catalunya
Secretari

Pere Balaña
Gabriel Brncic
Jordi Cadena
Sergi Mateu
Pere Mora
Joan Salvat
Manuel Trilla
Carme Serrallonga

1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976

Ricard Salvat
Josep Parera
Ricard Albert
Pelai Pages
Anton Espadaler
Josep Parera
Carles Ortiz

1976
1976
1976-1977
1976-1977
1976-1977
1976-1977
1976

Personal de I'EEA. Abril de 1976. D . Juárez (2000)
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Coctubre de 1977, el nou alcalde de la ciutat Joan Perelló, decideix aplasar les classes fins
a inicis de I'any següent, amb el proposit d'encarregar el projecte a la Conselleria de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i centrar la politica cultural de la ciutat en opcions
noves i descentralitzades, com fer el projecte de les Aules de Cultura iniciat el 1975. Les
causes principals que obligaren a suspendre les classes van ser el desacord entre el projecte i la dotació pressupostaria de I'Ajuntament; la necessitat de resituar el funcionament
del centre en el marc real de la ciutat; les confrontacions entre els alumnes. el professorat i el director; així com els canvis politics, que emmarcaven la realitat en la maxima convulsió politica. social i cultural.

Aules de Cultura
D'aquesta manera, des de I'Ajuntament s'impulsava un pla perla creació d'infrastructures
culturals on es plantejava la creació d'una Aula de Cultura. a la que seguira la creació
d'una xarxa d'aules ubicades en els diferents districtes. Durant aquests últims anys de la
decada dels setanta aquesta atenció vers la ciutadania és un dels components que estan
presents en la difusió de les arts plastiques. L'estructura social d'aquesta ciutat, i llur
proximitat a Barcelona, la feia favorable per esdevenir seu de les esquerres politiques.
Durant aquests anys van passar per la localitat molts artistes compromesos politicament
en els actes que es realitzaven.
Des de la nova Ponencia es planteja la possibilitat de fer servir I'única Aula de Cultura per
augmentar la capacitat d'oferta; es creava un Departament de Promoció Cultural per portar a terme la tasca cultural que s'instrumentava a través d'aquest equipament. La tasca
fonamental que es proposava era crear una estructura que pogues servir pel desenvolupament de la població adulta; com a estrategia politica es tractava de capgirar la funció
que les aules mantenien en el pla de la Xarxa Nacional d'Aules de Culturats.Ara es pew
sava en crear una xarxa d'Aules de Cultura, una a cada barri, que servís d'escenari per les
activitats de les associacions i entitats civils. Com hem comentat anteriorment, el 3 de
desembre de 1975 s'inaugurara la primera AC al barri de la Florida i tres anys després van
apareixer les aules dels barris de Santa Eulalia, Bellvitge, Sant Feliu i Collblanc-La Torrassa.
En I'ambit de I'ensenyament artistic la política de les aules de cultura impulsaven uns
tallers i cursos per a la gent del barri, adre~atsprincipalment a aquells adults que
volguessin cultivar les a N . Els monitors d'aquests tallers acostumaven a ser artistes o professionals locals, i eren escollits pel director de cada Aula de Cultura.
Tot i que caldria revisar i ampliar més detingudament aquestes notes, a I'article s'apunten els proposits basics d'aquestes Aules de Cultura, i s'estructura, a partir del buidatge
de la informació obtinguda a I'Arxiu Municipal de I'Hospitalet- Arxiu Administratiu,
algunes de les activitats d'educació artística desenvolupades a I'AC de Sant Josep i a I'AC
de la Florida, des de finals dels anys setanta a finals del vuitanta. on membres del TPKvan
tenir una vinculació directa.
"vegil el BOE del 5 de juliai de 1974 on er publica Vordre del 3 de julio¡ de 1374 per la crearid de 1s Red Nacional de Aular de
culturel.

Curr

Programa

Obsewa

Monitorla
Nuria
Ferrer

Taller d'arts plastiques:
"Sensibilitzar la persona en el gust per la
creació col.lectiva partint de materials i tecniques diverses"
El primer trimestre: projecte "Laboratori de
color", amb tecniques com: pintura-dibuix.
teins-tenyits. textura de materials
"Els treballs en grup es compaginaran entre
sortides, visites. discursions, projecció de
videos ...
Els dos trimestres restants, s'emmotllaran a
les possibilitats dels inscrits i al procés del
mateix taller. Cal avancar que les tecniques
que preveiem d'estudi, pero, son: serigrafia, collage. linóleum; i estudi del cosa
partir del vestuari. maquillatge. pentinats.
tatuatger
Es intenció del taller buscar les vinculacions
al llarg de I'any amb els tallers de musica i
teatre basicament. aixi com amb les festes
tradicionals que s'organitzin al barri. "

Dimarts i dijous
de 20 a 21.30 hores
Durada: curs escolar
Alumnat: 23
Tots de la ciutat

1984-1985

Taller d'arts plastiques:
forma, volum. color

Agustin
Dimarts i dijour
de 19.30 a 21.30 hores Fructuoso
Alumnat: 23 inscrits
Alumnes que van
assistir: 13
(22 de la ciutat i
1 de Barcelona)
11 homes i 12 dones

1985-1986

Taller d'introducció a les arts plastiques:
Classes destinades a I'aprenentatge de
diferents tecniques i sersions enfocades per
a la comprensio dels fenomens artistics:
projecció de diapositives i videos, visites a
exposicions. entrevistes amb artistes, etc.
Conceptes: estudi de la forma. estudi del
color, estudi del volum. estudi de clarobscur,
textures
Tecniques: carbonet. oli. aquarel.la, collage. etc.

Curs d'introducció
al camp de la plastica
destinat al public en
general. Edat minima
16 anys
D'octubre a maig.
4 hores setmanals.
Dimartr i dijous
de 19.30 a 21.30
horer
Alumnat: 16 persones
(13 de la ciutat.
2 de Barcelona i
1 de Sant Boi).
8 dones i 8 homes

1983-1984

...

Agunin
Fructuoso

Auler de Cultura i educaciá artirtica. AC de Sant Jarep. Número d'expedientr: 1115. 1114. carpeta Auler de
Cultura. Aniu Municipal de I'Horpitalet. Arxiu Adminirtratiu. D. Ju6rez (2003)
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Curs
1983-1984

Programa
Modelat en fang:
"Aprenentatge de les mes elemental5 tecniques escultoriques utilitzant el fang com
material base".
Exposicio a final de curs dels treballs fets.

Taller d'am plastiques. Tallen artesanals
curs A l Dibuix
durada: dos quatrimestres
contingut: coneixement de materials. perspectiva. el proces de transforrnacio. la figura
humana. estudi d'expressions. anatomia,
autoretrat. comporicio. croquis i esbossos.
curs Ai Pintura
durada: dos quatrimenres
contingut: estudi de materials. teoria del
color i la composició, pintura de volums.
volums i perspedives. composicio amb varis
elements. elements materials. figura humana.
exteriors. opcional.
curs A3 Fang i ceramica
durada: dos quatrimestres
contingut: reparacio de fang. modelat a rna.
eines. engobes. ceramica amb torn. ceramica
folklorica. cuites. esrnalts, forns.
curs A4 Artesania i talla de fusta
durada: dos quatrimestres
contingut: traciament de la fusta: patines.
brunyits. cremades. tenyir, policromies. daurats,
etc.
talla de fusta: coneixement de les fustes. tec
nologia. tipus de talla, tknica de la talla
curs A5 Artesania del coure
un quatrimestre
contingut: "Repujats" (incisius, relleus. contrarelleus). Formes dinamiques (mbbils, flors,
joies. etc.). Coure i greda. Formes de metalls
combinats (coure. bronze. etc.). lncrustacions
i policromies (icones. triptics. joies. etc).
Patines.
curs A6 Artesania del cuir
un quatrimestre
formes planes: posagots. punts de Ilibre, cinturons. portallibres. etc.
"Repujat": estampat. calat, tenyits, policromies.
formes volumetriques: portagots, bosses,
carteres. etc.

Obse~acions

Monitorla

Tallers 1977
8-16 anys tot el cun.
Tres meros
dues sessiond
setmana tardes o
dissabtes mati, en
horari no escolar
Tallers 1978

Juan
Jacobo
Monreal
Mac
Mahon:
professor
d'arts
plastiques
i director
artistic del
taller
escenic de
I'entitat
des d'octubre de
1976 a
agost de
1978

Curs
1979-1980

1981-1982

Programa

Obse~acions

Monitor/a

Arts plastiques

Agurtin
Fructuoso

Ceramica

Albert
Caranye

Dibuix i pintura:
Nocionr d'iniciaci6 a la forma. el color, el
clarobrcur, la comporici6. I'estilitzaci6 i
estudi dels materials.

Dimecres a les
19 hores

Xaro
Casillo

CurS
1983-1984

Programa
Area de plastica: manualitats
i plastiques

Observacionr

Monitorla

Dillurrr i dirnecres
de 20-22 hores
20 alumnes

Agustin

Dijour a les
16 hores

Xaro
Castillo

Fructuoso

Arts plastiques:
Iniciacio a la forma. als colors, a la composicio i I'estilització, estudi de materials.
programa de pintura i dibuix
octubrenovembredesembre (22 classes)
comu
Fer apunts d'una classe de durada
Explicar cornposició i ritrne (duer classes)
Fer apunts de dansa o rnodel (tres classes)
pintura:
Explicar la tecnica d'aquarel.la (una clasre)
Explicar teoria del color (una classe)
dibuix:
Explicar perspectiva (tres classes)
gener-febrer-mar( (22 classes)
comu
Fer treballs de tres classes de durada
Fer apunts de dansa o rnodel (tres classes)
Explicar historia de I'art fins a Velázquez
(dues classes)
pintura:
Explicar tknica del trernp a I'ou
dibuix:
Explicar trames amb tinta xina
abril-rnaig-juny (22 classes)
Fer obres acabades sense lirnit de ternps
Fer apunts de dan= o model (tres clases)
Explicar des de Velázquez fins I'art contemporani (tres classes)
pintura:
Explicar tecnica del tremp de cola
Col.loquis amb artistes. sortides per visitar
museus i exposicions una vegada al mes.
Manualitats:
iniciació a materials p e r a t o t tipus de treballs manuals

Ros

Curs
1984-1985

Observ;acions

Monitorla

Area de plastica: manualitats
i plastiques
plastiques:
"sota el nom de plastiques es fa un taller de
pintura que t e com objeaiu basic ser el
primer contane d'un determinat públic
vers el m6n de la plhstica, es treballen els
conceptes basics i les diferents tecniques de
pintura, podriem dir que esta al sewei de
que la gent defineixi quines son les seves
aptituds vers aquest món. per aquest any
n o pretbn realitzar cap treball col.lectiu. 6s
un primer nivell.
El metode de treball es podria dir agradablement tradicional, aquest any el professor
proposa un seguit de treballs. utilitzen els
models i els naturals".

9 mesos de 4 hores
setmanals.
Grup maxim de
20-25 persones

manualitats:
"com podeu veure a la relacio numerica
q u e j a teniu, 6s u n taller de baixa assistenCia. que respon a una necessitat. que sota el
meu criteri no tb gaire sentit, els assistents
s6n senyores algunes (gairebe totes) d'edats avanqades, no bs un public juvenil. que
realitzen treballs manuals, (aquests treballs
podriem dir que pretenen ser el metode
per a aconseguir que el públic que realitza
una demanda molt concreta -seria públic
macrame- arribar a tenir contacte amb una
altra serie de tecniques que afavoreixen a
I'hora el coneixement dels continguts bhsics
de la plastica (color, forma. distribució
espaial. etc.) (....)"
1988-1989

Taller de
Pubilla
Kasas

Pintura i escultura

Ceramica

Dimarts i dijous de
19 a 21 hores
Grup maxim de
15 alumnes:
van assistir 15

Albert
Casanyb

Auler deCultua i educari6artirtta. AC la Florida. Número d'expedientr: 1104. 1102, 1101. 1100. carpeta
Auler de Cultura. Arxiu Municipal de I'Horpitalet. Aniu Admini*ratiu. D. JuBrez (2003)

4. Episodis &una vida: breu reconstrucció historica del TPK
(1977- 2002)
Anteriorment hern parlat corn la investigació s'estructura entorn a I'estudi dels canvis
socials i de les concepcions educatives, prenent com a exemple una institució d'educació no formal dedicada a I'ensenyament artístic. Una reconstrucció de la historia de
I'Educació Artística a partir del present, demana inevitablernent I'analisi del passat,
perque allo que avui esta esdevenint ens desvetlla diversos antecedents. En aquesta
intenció de reconstruir, mes que de contar els fets historics. recollirn els fragments del
passat per portar-los al rnornent present amb la intenció "d'actualitzar-los".
S i resseguirn I'orografia del TPK, veurem corn els esdeveniments actuals s'encadenen a
successos anteriors. i ens transporten ternporalment a epoques precedents. Per aquest
rnotiu, optern per iniciar el viatge des del present, traGant una ruta que retrocedeix en
el temps i dibuixa. en un mapa irnaginari, totes les dades obtingudes.

Arrelament i concreció de I'estructura educativa. Els nous espais al
Centre Cultural Metropolita Tecla Sala
El trasllat als actuals equipaments del Centre Cultural Metropolita Tecla Sala, es va fer
durant el mes d'octubre de 2001. Unes setmanes després, van inaugurar-se els nous
espais. La inauguració oficial va ser presidida el dirnarts 20 de novembre de 2001 per
Celestino Corbacho. Alcalde de I'Hospitalet.
En aquesta nova fase. el centre recupera I'adjectiu "rnetropolita". queja s'havia utilitzat
en altres rnoments. lligat a la voluntat que té el centre d'acollir propostes que per la
seva difusió i la seva repercussió vagin rnés enlla de I'ambit propi de I'Hospitalet.
Cobertura d'aquest espai corresponia a la segona fase de remodelació del complex
cultural de Tecla Sala, que va posar-se en marxa el desernbre de 2000 amb la inauguració de la Biblioteca Central de I'Hospitalet. Les activitats del centre es van completar
el febrer de 2002 amb I'obertura de la sala d'exposicions. La remodelació de la Tecla
Sala ha estat dirigida per I'estudi d'arquitectura d'Albert Viaplana, autor, juntament
amb Helio Piñón, respecte a la remodelació de la Biblioteca Central", Cequipament té
el seu accés principal perla rampa exterior que facilita I'entrada a la Biblioteca Central
i a les sales d'art. Aquestes sales, al mateix ternps, estan connectades per mitja d'una
rampa interior que comunica totes dues sales d'exposicions. La planta baixa t é 2.391
m2 deis quals 1.591 m2 estan destinats a sales d'exposicions. El primer pis cornpta amb
una altra sala d'exposicions, una sala polivalent i una capacitat p e r a 120 persones i
també acull la Biblioteca Central.

reinimeac o ur es no.*$ ,.,cinr.
a
r ~ i naa s.omet "na n . r O~ oe 2 3 3 1 90Oe.ro$. iiicn.re q .r cr U O ~ ie,,.traae<
~ S
a coi ,mt d c criixrc C. l.i.il ~ e 5s~s. a?.e x < o . a 8 b oicca ~ r i i t i a ic < i ~ i > de
~ r TPL l i s no.c<<d rs a r z p o s < o><na
E Ceiitrr C.. ,.<U. Tcc a i r i rr0o.r r,sr',rr Doiic? O Ir o r 'no%l>itaci I 1 0 2 2002
Q<121 oc 1843 200 r ~ l o ;En

Eis nous espais del TPK s'ubiquen en un vell magatzem remodelat situat darrere de la
Biblioteca Central, consten de 1.123 m' de superficie total construida, distribuides en
dues plantes de 545 m' cadascuna i un altell de 33 m'. La remodelació d'aquest edifici, realitzada per I'Ajuntament de I'Hospitalet, ha permes doblar la superficie de que
disposava aquest espai i crear dues plantes. Les obres també han suposat la restauració
i la rehabilitació de la fa~anade I'edifici, així com la climatització de I'espai i la millora dels seus se~eis.

A la planta baixa de I'edifici s'han situat els espais on s'allotgen les activitats de caracter més públic i les subjectes a convenis amb entitats externes. Aixi, en aquesta planta
trobem una sala d'exposicions, un taller multimedia i d'arts grafiques - amb espais
dedicats al video, la fotografia i el comic -, un taller de projeccions, un per convenis
amb I'exterior, un d'infantil i un altre peral grup inicial de pintura. A la planta baixa
s'ubiquen també oficines i serveis, a més d'un passadís polivalent que també s'utilitza
per instal4ar-hi exposicions.
La primera planta de I'edifici alberga, d'altra banda, les activitats prbpies del TPK, on
I'accés és més restringit. Alla trobem un gran taller de pintura de 195 m' d'us comunitari i dotze bucs de treball individual per als artistes, Cespai es completa amb vestidors
i serveis. Finaiment, I'altell de I'edifici s'utilitza com a magatzem. Totes les plantes es
comuniquen per mitja d'un ascensor, per fer accessibles les instal.lacions a tothom.
El nou espai, més ampli i condicionat que ei que ocupaven a I'edifici Molí, ha permes
al TPK continuar els itineraris de formació i creació artistica per a nens i adults. Tal i
com apunta Xaro Castillo c (el taller) es más lo que nosotros hemos pretendido en los
últimos quince o veinte años>2n.
El TPK s'estructura actualment en quatre Ambits: difusió, formació, producció i obert,
i treballa per tal d'oferir una millor qualitat en els seus serveis de formació: "TPK inicial", "TPK continuo, "TPK Iliure", "TPK cómic" i "Tepekuchos".

"TPK inicial", curs preparatori l'objectiu del qual es dotar a I'alumnat amb eis coneixements basics per a la practica artistica i la comprensió de I'art, mitjan~anti'aprenentatge de les tecniques. I'ús de materials i i'esbós d'analisis formals, tot seguint la directriu del rigor conceptual. S'imparteixen les materies de dibuix, pintura, gravat, historia
i teoria de I'art.
"TPK continu", té com a objectiu facilitar a I'alumnat les eines que I'hi han de permetre definir un camp de coneixement per tal de desenvolupar una investigació i uns
vocabularis estetics personals que es correspongui amb les seves necessitats expressives.

loxaro Castillo. Entrevirta a Xaro Canilla, I'Horpitaet, 11 de julio1 de 2002

"TPK Iliure", ofereix la possibilitat d'accedir al taller de pintura i gravat i de rebre
assessorament fora del programa continu.
"TPK cómic", t e com a objectiu desenvolupar la capacitat analítica que correspon a la
historieta mitjangant la conjugació de la tecnica, la teoria narrativo-sequencial i la
historia del propi mitja. Es dóna importancia a la creació de guions, i s'adreca als
majors de catorze anys.
"Tepekuchos", té com a objectiu desenvolupar les capacitats creatives dels infants i
estimular, mitjanGant el treball amb elements plastics, visuals i conceptuals, la seva
percepció del món. aixo comporta el desenvolupament de les seves aptituds de
relació Iogica i abstracció. lnclou I'aprenentatge de I'ús dels materials i les tecniques,
aixi com dels diferents models.
En I'etapa actual, el TPK es proposa per una banda, millorar I'espai "TPK obert", el
de gravat, i treballar en el projecte dels espais de fotografia i video. Per I'altra, estructurar els "TPK Espais de creació", oferint convocatories obertes i implicant a la cessió dels mateixos a membres de la critica artística. fet que pot ajudar a augmentar el
prestigi dels espais. Aquests tallers són espais de creació personal i d'investigació plastica. Estan adrecats a persones amb un nivel1 de treball suficientment madur per
poder realitzar un projecte artistic personal.
La difusió artística ha canviat radicalment a partir del trasllat als nous locals del
Centre Cultural Metropolita Tecla Sala. El nou plantejament consisteix en destinar dos
espais del TPK a la presentació d'exposicions i projectes. S'obren els espais "la
Tepekale" i nI'Espai Ester Orta". E l primer, és una plataforma d'investigació, debat i
difusió de I'art i la cultura actual, per tal de donar suport a tota una serie de processos artistics que giren al voltant de la realitat actual. És un espai on es presenten projectes de persones o col.lectius no vinculats al TPK, d'ambit internacional, estatal i
local, que des de diferents ambits de coneixement mostraran processos i treballs que
tinguin com a comú denominador el plantejament dels interrogants concurrents al
pensament del segle XXI. La programació de "la Tepekale" articula diferents actes,
exposicions, experiencies. que quedaran recollits en una publicació "Tepekale inventariat". El segon espai, "CEspai Ester Orta", compleix la funció d'atendre artistes i
projectes sorgits del TPK, i de la ciutat, que tinguin unes caracteristiques interessants
per ser exposats.
També en aquesta etapa el taller es penja a la xarxa: "TPK on line" . Estrenava pagina web al mateix temps que inaugurava les noves instal.lacions. A través de I'adre~a
www.tpkonline.com, tothom pot coneixer els projectes en marxa i tota la informació
que genera aquesta entitat. La pagina web pretén ser un nou vehicle de comunicació
amb tots els públics. En ella es pot trobar des del calendari d'activitats, el programa
de curs i una amplia informació sobre l'objectiu de I'entitat, la seva trajectória i els
seus projectes.

En aquesta nova etapa es dibuixen noves col.laboracions i perspectives de treball. Per
exemple tots els projectes compartits amb el Centre Cultural Metropolita Tecla Sala, Al
projecte de I'entitat de I'any 2001, s'apunta el següent:
"El JPK cree que puede desarrollar con éxito esta labor de médium entre e l proyecto
del Centre Cultural Tecla Sala y la ciudad de I'Hospitalet. Esta afirmación viene avalada por la experiencia de más de veinte años de trabajo, en los que, sin hacer concesiones a l objetivo de difundir el arte contemporáneo, hemos logrado una fuerte
implantación ciudadana, a l tiempo que diversos reconocimientos tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras"".
En aquest moment és on es projecten amb més f o r ~ acap a I'exterior, els programes
educatius del "TPK obert": "Tepekas i Quindereques", "Llocs" i "Tepekas a la Tecla".
Aquesta última proposta ofereix un taller amb un format accessible i atractiu a qualsevol grup escolar: una única sessió de dues hores efectives d'activitat i quinze minuts
de descans durant les quals es proposa experimentar I'art des d'una perspectiva vivencial, situant els nens i nenes en un entorn estimulant que proporcioni una immersió en
un ambit tematic donat, i que inclou la visita a les exposicions de la Tecla Sala. Els continguts s'estructuren a partir d'altres conceptes considerats com elements basics del
Ilenguatge visual: el color, la linia i el volum. als que associen amb tres subtitols que
ofereixen informació addicional sobre el centre d'interes dels tallers: Dins deh colon,
Dins de la reticula iDins dels cub.
"Tepekas a la Tecla" té un objectiu més proper a I'actual currículum d'Educació Visual
i Plastica: fer comprendre quins són els "elements basics del llenguatge visual" i. a posteriori, posar-los en relació amb I'obra d'artistes contemporanis, presents en les sales
d'exposicions de la Tecla Sala, Amb aquest objectiu, els tallers potencien una estrategia pedagogica ja assajada a "Tepekas i Quindereques": desencadenar una experiencia emotiva i cognoscitiva alhora. motivar una "apreciació vivencial" que transformi
la manera de mirar les obres i les actituds de nens i adolescents, no ja tan sols en front
les obres d'art, sinó també alguns dels elements constitutius concrets. Participen grups
de centres d'ensenyament primari i secundaria, escoles d'adults. entitats i associacions
ciutadanes i aules de cultura. Els educadors són persones que van iniciar els seus estudis
al taller i que posteriorment es van llicenciar en la Facultat de Belles Arts.
Com a antecedents d'aquestes activitats cal destacar que I'any 1994 el TPK va crear un
Departament de Visites Comentades. La seva finalitat era explicar les exposicions que
es desenvolupaven a la ciutat de I'Hospitalet al major nombre possible de persones,
per portar a terme una "verdadera divulgación artistica"*~, I'objectiu del qual era
apropar i fer una divulgació de I'art modern fent-lo comprensible a tothom.
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El segon trasllat: el TPK al Centre Cultural Tecla Sala (199312001)
Abans d'inaugurar espai remodelat al Tecla Sala. el TPK ja feia vuit anys que funcionava a I'edifici Molí del Tecla Sala. E l maig de 1992 es signa el conveni anual entre
I'Organisme Autonom Municipal de Cultura (OAMC), i el TPK per tal de renovar el
conveni. Previarnent a aquesta renovació, el TPK plantejava un canvi de local per
poder ampliar la seva oferta a molta mes gent. En aquest conveni, el TPK es comprometia, entre d'altres coses. a dur a terme el projecte d'activitats presentat. continuar
la normalització de les activitats que realitzava, consolidar el projecte endegat, mantenir I'estructura dels cursos per nivells: cursos de pintura per a joves i adults (nivells
A, B i C), cursos d'escultura (nivell A i 0) i cursos pera infants. L'entitat també es comprometia a realitzar tallers monografics de curta realització oberts a tothom i a donar
difusió i publicitat de la seva tasca aixi com a donar informació a les entitats de la ciutat i a col.laborar amb elles. COAMC, concedia a I'entitat una ajuda económica de tres
rnilions de pessetes, li oferia el servei del Programa Gamma (programa d'assessorament, inforrnació, forrnació i investigació envers les entitats), que es coordinava des
d'ABAST i es comprometia a posar a disposició del TPK el Centre Cultural Tecla Sala
perque pogués programar-hi activitats de rellevancia d'acord amb la direcció de programes de I'equipament. Tot i que el trasllat a aquests nous espais ajudara a la difusió
i arrelara molts dels projectes educatius i artistics del TPK, I'espai fisic i la infrastructura
limitara certs proposits inicials: cqueriamos que fuera más un espacio de creación,
pero se convirtió más en una escuela, porque la situación física, para invitar a gente
de fuera, era un poco complicada.>".
També I'any 1992 el TPK celebra el seu quinze aniversari. Els actes commemoratius van
incloure diverses activitats i una exposició d'obres individuals entre el novembre i el
desembre. La mostra "15 anys del Taller de Pubilla Casas" feta a I'Espai S1 del Centre
Cultural Tecla Salan, del 26 de novembre de 1992 a 1'11 de gener de 1993, era una
selecció d'artistes del TPK i d'altres de la ciutat. La mostra cornissariada per Arnau Puig,
va ser produida pel TPK. En aquesta mostra els seus components van presentar obres
individuals, després de molts anys de realitzar instal.lacions col.lectives com a instrument pedagogic i eina de reflexió artística. El 1992 el TPK comentava: "havent aconseguit un prestigi internacional corn a grup, era necesaria aquesta exposició per
poder concretar el nivell de treball individual que marqués les perspectives per als
propers anys". E l TPK va convidar a participar a la mostra a alguns dels artistes de la
ciutat, com a representació i homenatge de totes les entitats i persones que van contribuir a formar el teixit cultural de I'Hospitalet en aquells últirns quinze anys. També
van organitzar-se una acció i tres sessions entorn a la creació i formació artistica, "El
mercat de I'art ila seva influencia en la creació artística", "Problematica de I'ensenyament artistic" i "Art isocietat", on van participar figures destacades del món artistic i
academic. Al cataleg de I'exposició, I'alcaide de la ciutat Juan Ignacio Pujana, 1992,
apuntava:
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de Verpai el va fer 'Ercola -Taller Tecia Sala.

"Aquests quinze anys de treball, amb uns resultats notables, han generat una maduresa que exigeix una reflexió per poder-se plantejar objectius, s i cap, més ambiciosos. En
aquesta Iinia s'orienta la nova ubicació del Taller de Pubilla Casas en e l Centre Cultural
Tecla Sala, que obre noves expectatives de projecció icreació artistica, alhora que s'arrela més en la vida cultural de I'Hospitalet".
A partir de I'any 1993, el TPK tindra com a seu al Centre Cultural Tecla Sala2: on se'ls
hi cedeix la primera i segona planta de I'edifici Moli, uns espais aproximats de 1000 m'.
La inauguració del nou taller, es va celebrar el 16 d'abrii de 1993, dins els actes de les
Festes de Primavera. El domicili social de l'entitat des d'aqueil moment, i fins I'actualitat, sera Avinguda Josep Tarradellas, número 44 de I'Hospitalet.
Segons el projecte d'adequació dels espais del TPK, la primera planta tenia com a funció principal servir d'espai de gestió, aprenentatge i taller de gravat i serigrafia.
Constava de catorze espais: vestibul i passadis, secretaria. magatzem, estudi, aula,
petit magatzem, escala monument, taller de material, sala d'estar, la farga, altell,
espai per impressió de gravat. cambra obscura, espai per a impressió de serigrafia i
serveis. La segona planta tenia com a funcio principal servir d'espai de treball pera les
persones del taller que preparaven exposicions, treballs de gran format o tenien un
ritme de treball continuat i autonom. Constava d'estudis, magatzem. serveis i sala
d'estar "el palomar". En aquest moment el TPK, també desitjava disposar dels dos
pisos annexos a la segona planta, un per destinar-lo com a estanca d'artistes procedents d'intercanvis, gestors culturals. etc., i I'altre, per muntar un laboratori de video
i de fotografia. i un parell de petites sales per mostrar I'obra dels artistes que treballaven als estudis, pero aixo no es va arribar a aconseguir.
En una entrevista realitzada a Agustin Fructuoso i Xaro Castillo el 1992 responen aixi
la pregunta, (Qué representa para la evolución del TPK su inclusión en el proyecto
del Centro Cultural Tecla Sala?":
"Este nuevo paso hay que verlo en el contexto de lo que ha sido la propia evolución
del Taller y su relación con el resto de la ciudad. En un principio se trataba de crear
algo artistico, lo que fuera, porque no había absolutamente nada. Hace siete u ocho
años, lo más importante fue trabajar en equipo, adquirir el hábito de trabajar con
críticos y galeristas y de presentar trabajos en exposiciones. Posteriormente, el objetivo fue que la gente que ya exponía tuviese un espacio donde trabajar cómodamente
y donde poder mostrar su obra. Ahora nuestro trabajo en el Centro Cultural Tecla Sala
nos va a permitir tener un espacio adecuado para impartir una enseñanza "más o
menos desorganizada", que decimos nosotros, y también un área donde la gente del
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cu~turaiieiia sala esta ritust en una antiga fabrica rexrii adquirida per v~juntamentde rnorpitalet rany 1986. ~a
fabrica va ser reivindicada com a centie cultural metropolita de patrimoni indurtrial. en les primerer larnades d'Aiqueolagia
lndurtiial de Cafalunya. telebiader al 1988 a rHarpita1et.

Taller pueda trabajar y podamos continuar con el intercambio con grupos de Marsella
y Berlín con los que estamos en contacto" *s.
Avui segueixen tenint una visió panoramica de I'evolució de la ciutat i el taller al llarg
dels vint-i-cinc anys. Quins eren i quins son els objectius del TPK?:
" han evolucionado como la ciudad, pero más ha evolucionado la ciudad, se han ido
adaptando a la misma evolución social de la ciudad. Cuando fundamos el taller era
una ciudad que en su conjunto, quizá más en e l centro, había muy pocos universitarios.
En la actualidad existen muchísimos más. El taller tenia la idea de ser un centro donde
la creación artística fuera tan importante como la formación. De ahí el colectivo artistico. El TPK, en algún sentido, se ha anticipado en cosas a lo que la ciudad, poco a
poco, posteriormente ha ido siendo, Hay una cantidad de proyectos que e l taller los
tenia en mente y que se han podido ir desarrollando a medida que la ciudad ha ido
desarr~llándose"~'.

E l trasllat al Centre Cultural Tecla Sala permetra I'arrencada dels espais de creació.
Espais que es posen en disposició d'aquells artistes que vulguin desenvolupar un treball artistic individual al centre; d'aquesta manera quedava perfilada I'actual estructura del TPK en que es reconeixen quatre ambits d'actuació que es solapen i imbriquen
creant un entramat: la formació artistica "TPK formació"; el suport i la promoció de la
producció artistica "TPK creació"; un ambit encara per concretar: la difusió de I'art
contemporani "TPK exposicions" i, per últim, "TPK obert". en que s'enquadren aquells
projectes que el TPK porta a terme en col.laboració amb altres entitats i institucions.
La filosofia del projecte Taller Pubilla Kasas es centra en consolidar a la ciutat de
I'Hospitalet un model de taller d'arts plastiques que des de I'Ambit privat compleixi
una funció pública, com és I'ensenyament i divulgació de I'art i el suport a la creació
artistica. El model que es proposa parteix de la idea que en una ciutat com I'Hospitalet
no es pot desenvolupar un projecte cultural o artistic elitista o pera minories. Pensen
que el "fet artistic" en tota la seva importancia, sense cap component afegit, semantic o de contingut, que el trivialitzi es quelcom a que tots els ciutadans tenen dret i
estan capacitats per assumir. També intenten donar una resposta de qualitat a la
demanda mes especialitzada. De fet, al taller conviuen des de persones que mai havien
tingut relació amb I'art a llicenciats en Belles Arts. Al ilarg d'aquests anys, havien anat
conformant un nucli central, entorn al que graviten les diverses activitats del taller.
Aquest nucli el formen I'ensenyament artístic, la creació i la investigació artistica.
En aquesta etapa el TPK rebra el reconeixement públic d'un treball constant: d'una
banda el "Primer Premi Memorial Alex Ferrer", Fundació Joan Miró de Barcelona ai
~--
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millor projecte artistic-pedagbgic durant I'any 1995 pel projecte "Maquines
Poetiques" dirigit per I'escultor Mario Herrero i que es va exposar al "Solstici 95" al
Centre Cultural Tecla Sala i a I'Escola Pere Claver de Barcelona. D'altra, I'any 1999 el
"Premi d'Humanitats". Premi Ciutat de I'Hospitalet. en la cinquena edició.
També en aquests anys. diverses entitats i estudiosos s'hi adrecen per col.laborar-hi. El
Servei de Cultura de la Diputació de Barcelona va encarregar al critic d'art Arnau Puig
un estudi amb la perspectiva de publicar un llibre sobre experiencies culturals locals
d'interes supralocal. També en aquests moments, la Fundació Cultural Europea2:
organisme depenent de la Comissió Europea i amb seu a Amsterdam, escull al TPK juntament amb quatre centres d'ensenyament artístic per a joves de tota Europa, com a
model per realitzar un estudi sobre metodes pedagogics artístics i estudiar la possibilitat de la implantació d'un métode comú a nivel1 europeu.

E l 1994 és considerat pel TPK com I'any d'assentament del taller a I'espai del Centre
Cultural Tecla Sala: mes quantitat d'alumnat i classes, i més qualitat en els continguts
de la formació i dels treballs artístics resultants. S'augmenta la capacitat numerica de
I'alumnat en més d'un 20% (de 80 a més de 100 alumnes en el mes de setembre).
Alhora el TPK ha anant perfilant la linia fonamental de la seva activitat. L'essencia del
treball és el resultat de la lluita entre dos elements contraposats: la necessitat d'informació i formació artística que requereix un metode d'analisi rigorosa. dóna eines a
I'artista, crea estats d'opinió a un public més ampli, i inicia en el consum de I'art i la
cultura. La relació artística i amb el món de I'art actual, requereix capacitat d'improvisació, llibertat d'acció i disponibilitat per relacions que obrin diferents camins, i ajuda
els artistes a autoafirmar-se i a confrontar els seus conceptes artistics amb els dels
altres. El TPK s'ha esforgat en presentar el seu treball d'una manera metodica, com
requereix qualsevol projecte pedagogic, afavorint, pero. el desenvolupament d'una
amalgama vital adaptada fonamentalment a les persones que assisteixen a les seves
classes".
La formació d'adults tindra com a objectiu principal la discussió i el desenvolupament
deis diferents discursos personals amb el proposit d'aconseguir que cada persona
cerqui el seu "Ilenguatge". Es donara importancia al seguiment individualitzat del treball de I'alumnat i a la potenciació de I'aprenentatge de les eines -tant teoriques com
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practiques- amb les que conta el creador artistic per desenvolupar el seu treball. E l
metode pedagógic es dividira en tres grups d'activitats: treball normalitzat; cursos
monografics especialitzats i intercanvis.
E l treball norrnalitzat es dividira en tres nivells: A o inicial, B i C. L'objectiu del nivell
inicial era arribar a una comprensió personal dels elements que composen el "llenguatge artistic". Es parteix de I'analisi de la forma. color, textura, volum, etc., del
natural i, a poc a poc, es van estudiant diferents estils pictorics i analitzant el seu
Ilenguatge. La forrnació es complementa amb classes de gravat. E l nivell B parteix
dels coneixements adquirits al primer nivell. per desenvolupar una recerca del Ilenguatge personal, amb la incorporació de formes propies i naturalment, amb I'adjunció de significats a aquestes formes i colors. En aquest nivell es desenvolupa un
programa comú basat exclusivament en qüestions tecniques com: materials. tecniques de pintura, etc.. per recolzar un programa individual que s'estableix amb
cada alumne personalment sobre la base dels seus objectius artistics. La formació es
complementa amb classes de gravat. Per últim, el nivell C o tallers lliures, s'articula
com estudis independents, on cada persona treballa la seva obra desenvolupant els
seus plantejaments personals. Per accedir a aquests espais, resulta necessari tenir un
nivell adequat i presentar un projecte de treball. Aquest és estudiat per una comissió
formada per professors del taller, i critics d'art. La durada és d'un curs, renovable, i
es fa una revisió trimestral del treball realitzat. Les persones d'aquest nivell són les
que normalment participen en les exposicions col.lectives i intercanvis amb altres
coI.lectius artistics.
Els cursos monografics i tallers especialitzats eren cursos teorics i tallers practics on
el nivel1 de debat i discussió feia possible entendre el significat del que estava succeint en aquells moments en I'ambit cultural i de creació artistica. De caracter puntual i de curta durada, feien de pont entre I'ensenyament i el món real de I'art.
Tractaven sobre art antic, estudiaven tota la historia de I'art fins el més contemporani. Cal destacar els tallers de I'escultor Mario Herrero "Maquines Poetiques" i de
Benxamin Alvarez, fet aquest últim a I'AC de Collblanch I'any 1997. També s'inicia
un cicle de debats amb artistes que exposaven al Centre Cultural Tecla Sala.
Des de maig de 1995 a febrer de 2002 el TPK formara part de I'Associació europea
pera la divulgació de les arts plastiques East-West Fórum, associació de vint-i-un centres de forrnació artistica de diversos paisos europeus. L'objectiu d'aquesta associació
era facilitar la realització d'intercanvis i posar en comú diferents tipus d'experiencies. Amb seu central a Berlín. organitza gran quantitat de tallers artistics en regim
d'intercanvi. Durant aquest periode, es fan rnés constants els intercanvis amb altres
centres i col.lectius artistics. Podem parlar d'alumnes del taller que realitzen cursos
en centres estrangers i alguns cursos fets pel TPK on participen estudiants i artistes
estrangers. Els centres amb els que treballaren són: Schlesische 27 de Berlín -considerat
centre pilot per la CEE-, People Culture de Clermond-Ferrand, Franca, Gallus de
Frankfurt, Alemanya, Rhonda de Pais de Gales, Rhonda, L'Etage de Strasburgo,
Franca, i altres de Lituania, Polonia i Ucraina.

La formació artistica infantil en aquesta etapa. tenia com a principal objectiu
pedagogic desenvolupar la sensibilitat i creativitat, profunditzar en la seva llibertat de
creació. El programa constava d'una serie de treballs en pla i volum per familiaritzar a
I'alurnnat amb els més diversos materials i tecniques, amb el propósit de facilitar
diferents sortides al seu treball. Hi havia una exigencia tecnica: paral4elament a
potenciar un resultat plastic, s'ensenyava als nens i nenes el respecte i el coneixement
del material com a cosa fonamental en el procés creatiu. Pel que fa a la vessant conceptual I'ensenyament es basava en les experiencies de Piaget. a partir de compartir la
idea que I'art no és solament un mitja expressiu, sinó també un mitja de coneixement
i d'aprehensió de la realitat que contribueix al desenvolupament intel.lectual i psicomotriu de I'infant. També predomina la idea d'iniciar el nen i nena als nous Ilenguatges artistics. L'any 1997 s'aconsegueix arribar a dues aules de quinze alumnes arnb un
curs netament experimental on també s'introdueix I'ensenyament de la fotografia.
En aquest període també hem de destacar un arrelament de nous projectes destinats
principalment a centres de formació reglada de la ciutat que estructuren I'area del
"TPK obert". ES el cas del projecte "Tepekas i Quindereques", del que germinara posteriorment "Llocs".
"Tepekas i Quindereques" va ser dissenyat i dirigit pel TPKO
' , i produit en col.laboraci6
arnb I'Area drEducació i Cultura de I'Ajuntament de I'Hospitalet. El TPK comptava amb
un ampli bagatge dins i fora del taller: el 1983 havien impartit classes d'art de tercer
a vuite d'EGB en I'espai del taller de Can Serra. on van passar en total 139 alumnes,
que, sense abandonar el programa del curs. van fer feines al taller que a I'escola eren
molt dificils de desenvolupar. L'experiencia s'havia repetit el 1985 amb bons resultats,
pero no és fins el 1997 quan es planteja un programa específic com aquest. L'objectiu
és apropar I'art contemporani a nens i joves, tot transmetent la idea que I'art ens proporciona una imatge del món actual. Gran part de I'interes del projecte rau en la connexió directa entre el TPK i els centres educatius, és a dir, entre artistes, professorat i
alumnat, cosa que facilita als nens i nenes el contacte directe amb el món de I'art sense
intermediaris ni interferencies i els permet d'actuar com a joves artistes, i no només
com a visitants espectadors d'una exposició. El programa, adre~ata alumnes de
primaria i secundaria, inclou quatre ambits tematics: art i expressió (la figura, el rostre, la ciutat), art i individu (narracions, cos), art i abstracció (geometria, pintura) i art
i idea (idea com a idea, llenguatge i sentitfllenguatge i escriptura, natura). Cal destacar
també les exposicions fetes al Museu de I'Hospitalet i al Centre Cultural Barradas en
les successives edicions.
E l projecte "Llocs" és un projecte d'intewenció artistica a I'espai públic. Té per objectiu aconseguir una incidencia directa del treball en el paisatge urba, entenent la
paraula paisatge com el conjunt d'espais, no només fisics sinó també socials i simbolics, que conformen la ciutat i el barri. Aquest projecte educatiu, respon a una ini"EI bloc de caordinadorr va e t a r forma* iniciaiment pei Momie ~ a n t e r oi irancirro ~ u b i o
(<un1997-1998). i porterioirnent pei
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ciativa de I'escola Prat de la Manta de I'Hospitalet i compta amb el suport del
Centre Cultural Santa Eulalia. La col.laboració entre aquestes entitats respon a I'interes comú per redistribuir i repensar quins són els llocs on s'elaboren i es transmeten els sabers. Aixo fa que quedin despla~atsels moments i els espais. no tan
fisics com conceptuals. en els quals, per antonomasia, se suposa que han de donarse certes situacions tipiques: I'aprenentatge sembla que només correspon a I'escola, I'art al museu, I'oci sempre fora de I'horari lectiu. No es tractaria tant de canviar els "papers tipics de cadascú", per exemple, fer de I'escola un lloc per a I'art
o pera I'oci, com el fet d'entendre que I'educació es dóna a t o t arreu, també fora
de I'escola i en els llocs i els moments suposadament dedicats a I'art, a I'oci o al
consum. Al barri es produeixen transaccions simboliques i processos educatius en
que I'escola pot inserir-se d'una manera efectiva i contribuir en la construcció del
teixit social. Amb aquest objectiu, I'escola Prat de la Manta i I'lnstitut Llobregat
han tirat endavant el projecte "El barri educa". Un dels vessants d'aquest projecte
es, precisament, la intervenció en I'espai urba que s'articula amb I'alumnat mes
gran a partir del projecte conjunt "Llocs" fet amb el TPK.
Cal destacar que en aquesta etapa (199312007) el TPK tindra una important projecció local, nacional i internacional on es dedicara especial atenció a la difusió i
als espais de creació.
Sobretot a partir de la mostra "Group-Art de Kassel" de 1987 i de les dues biennals celebrades a Marsella, "Abattoirs 89" i "Abattoirs 91". es comensa a concretar la necessitat de crear un punt de trobada periódic on es donin cita artistes i
grups d'artistes de I'escena de I'art experimental europeu. La concreció d'aquest
projecte va ser el "Festival Trans-Europe'93" a Berlin, organitzat pels col.lectius
Tacheles i Ufa Fabrick; la "III Biennal d'Art de Groupe", organitzada pel grup
frances Lezard Plastic a Marsella, i I'exposició "Collectif Abattoirs", en que s'incloien els grups Lezard Plastic, Generik Vapeur i la companyia Inflammable, al
Centre Cultural Tecla Sala. CEspai Molí obria la seva segona temporada 1992.1393
amb "Collectif Abattoirs", obra dels grups que formen el col.lectiu Abattoirs:
"Lezard Plastic", "Generik Vapeur" i "Compagnie Inflammable". La mostra organitzada pel TPK, integrava diferents treballs artistics: pintures, escultures, fotografies i
instal.lacions, i va romandre des del 7 de setembre al 3 d'octubre de 1993.
L'Ajuntament de I'Hospitalet n'edita un cataleg. Anteriorment es desenvolupa a
Berlín, el "Festival Trans-Europe'93. Aquest festival, organitzat per la Ufa Fabrik
des de I'any 1988, es coprodueix en la seva sisena edició, amb el col.lectiu alemany
Tacheles. El programa va incloure diverses activitats culturals. La tercera part del
projecte "III Biennal d'Art de Groupe", organitzada pel col.lectiu Abattoirs, es
desenvolupara a Marsella el 1993, als espais dels antics escorxadors. En aquesta
mostra el TPK presentara "Els tres en raya de Marsella", una instal.lació que pren
com a punt de referencia el tradicional joc de taula. En aquest cas, es tractava d'un
joc gegant, poetic i plastic, on els elements - per bé que es referien a les cultures,
etnies i religions -, es distribulen a un entorn social simbolitzat pel pigment i el
color.

Com hem vist anteriorment. els intercanvis amb altres col.lectius és molt fertil en
aquesta epoca. Moltes exposicions ajudaran a difondre les obres artistiques del col4ectiu TPK. noves col.laboracions i projectes amb entitats i associacions locals, de I'Estat
Espanyol i internacionals.

El 1993 es fan tres mostres, sorgides de la invitació d'Henry Cartheyrade, Cap de Servei.
delegat d'arts plastiques de la regió de I'Herault: la Col.lectiva Anianne, Franca:
Artistes de Montpellier. L'organitzada a partir de I'acord amb el Office Culturell de
I'Herault a I'AC de Sant Josep. I'Hospitalet, I'octubre i novembre de 1993. 1 la dels
artistes del TPK que exposen a Aniane. Franca, dins els "Encuentros de Cultura
Mediterránea". etc.
També va ser el cas de I'intercanvi fet entre cinc artistes del TPK i cinc artistes
colomencs: "Encreuatsn va presentar-se a Can Sisteré. Santa Coloma de Gramenet, el
julio1 de 1995 i els artistes colomencs van mostrar els seus treballs a la Sala Moli del
Centre Cultural Tecla Sala,
El "Homenaje a Jorge Guillén" exposició feta al Palacio Pimentel, Valladolid I'estiu de
1994, també va ser fruit de I'acord entre la Diputació de Valladolid i I'Ajuntament de
I'Hospitalet, en que un col.lectiu d'artistes de cadascuna de les zones geografiques
tenien la possibilitat de mostrar el seu treball en les dues localitats. La mostra va ferse a I'Espai Moli del Centre Cultural Tecla Sala, el setembre - octubre de 1994.
Aquell estiu els membres del TPK van prorrogar l'exposició a Valladolid amb una
instal.lació a Serrada. "Cielo-Tierra". Un muntatge que representava el gran planeta
amb déus. va participar dins el programa cultural "Cosecha 94" organitzat per
I'Ajuntament de Serrada.
Uns estius després, el TPK va participar en el projecte "Artecampos", organitzat per
diverses entitats i institucions de Castella-Lleó, durant el mes d'agost de 1997, a
Valladolid. Montse Montero va iniciar el contacte. En aquest projecte cultural, van participar una vintena d'artistes de I'Estat Espanyol, Alemanya, Franca i Portugal. Alguns
artistes del TPK van estar convidats per I'organització Artecampo de Valladolid a participar en una experiencia de fer instal.lacions "in situ" en diversos pobles de CastellaLleó. Van realitzar-se taules rodones i debats sobre art contemporani i exposicions
col.lectives dels artistes participants en diverses ciutats de Castella-Lleó, Franca.
Holanda i Alemanya (Colonia, Amsterdam i possiblement a Frankfurt).
A meitat dels anys noranta. el TPK manté diverses col.laboracions amb institucions
artistiques. Com a exemple podem parlar de I'acordada I'any 1994 amb Josep Sanchis
Sinisterra, director de la Sala Beckett de Barcelona, per portar la direcció de la programació d'exposicions al vestibul del teatre. Les col.laboracions van fer-se les temporades 1994 i 1995. Tot i que principalment van exposar membres del TPK, I'espai estava obert a tothom que volgués presentar el seu treball. De la mateixa manera. el 1995
inicien un acord amb la Sala Pradillo de Madrid. arrel d'uns actors amics seus de

Madrid, perque alumnes i artistes del taller facin exposicions a la sala. Aquesta iniciativa s'emmarcava dins I'experiencia ja iniciada a la Sala Beckett. amb el proposit de
connectar plastica i teatre per tal d'enriquir els dos ambits artistics.
Per altra banda, s'enceta una nova col.laboració amb la QUAM". El programa de
tallers de tardor de la QUAM'96 obria la nova QUAM-CHospitalet coorganitzada amb
el Taller de Pubilla Kasas i el Centre Cultural Tecla Sala. A¡>;¡el TPK comenqa a col.laborar dins el programa de tallers i seminaris amb I'organització QUAM. Organitzen el
taller "El cos habitat", dirigit per I'artista Eulalia Valldosera del 16 al 28 de setembre
de 1996 al Centre Cultural Tecla Sala. De la mateixa manera. dins el programa de la
QUAM 97 "Territori, teixit urba, magma social...". es va fer el taller de Rogelio López
Cuenca, al Centre Cultural Tecla Sala. del 5 al 23 de maig, a través del Taller de Pubilla
Kasas.

El curs 1997-1998 van desenvolupar-se els actes de celebració dels vint anys de I'entitat. En la publicacio "Taller de Pubilla Kasas. 20 anys 197711978- 199711998". queden
recollides totes les activitats de I'aniversari.
"Apple Party": exposició feta al CC Santa Eulalia I'abril de 1998. El tema de I'exposició
era fer una reflexió sobre la poma com exponent d'un tema molt tractat a I'art com és
la natura morta. En el projecte, coordinat per Xaro Castillo, van participar norantaquatre artistes.
"L'H Mon Arnour": es va realitzar amb una col4ecció de tres carpetes de gravat. En
cada carpeta hi havia vuit gravats de vistes de la ciutat fets per artistes del taller. Cada
carpeta anava acompanyada per un text escrit per Clara Carme Parramón. Es va realitzar
una exposició a I'Auditori Barradas I'abril-maig.
"Tepeka Revista-Contenidor": presentació d'una revista-objecte, amb el nom de
I'artista Tecla Tepeka. realitzada per catorze artistes amb obres a partir de diferents
episodis de la seva vida. La revista "Tecla Tepeka no O. Fetitxes", te una serie de 81
exemplars. Cacte de presentació es va fer al Museu d'Historia de I'Hospitalet, el divendres 24 d'abril de 1998, a les 19.30 hores, i va ser presentat per Carles Hac Mor. Es va
fer una performance en un homenatge de John Cage a Tecla Tepeka. on van participar tots els assistents.
"0.R.N.I.S": el projecte coordinat per Montse Montero, va desenvolupar-se en dues
fases. En la primera, es van exposar els projectes de cada "Objeto Rodante No
Identificado" a I'AC de Sant Josep. En la segona, performance amb els "objectes" ja
fabricats i una sessió musical que acompanyava el "viatge imaginari". Es va fer el 25
d'abril en els terrenys situats al davant del Centre Cultural Tecla Sala. Van participar els
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músics d'Afrikan Kalanda's, grup sorgit del taller de percussió performatica dirigit pel
músic Gerhard Wilke, del centre Gallus de Frankfurt, Alemanya. Cexposicio "ORNIS,
Projectes" presentada a I'AC de Sant Josep I'abril de 1998, era una mostra de maquines
viatgeres que simbolitzava el recorregut en el temps del taller.
"Intervencions Ciutadanes": el projecte tenia com objectiu convertir el teixit urba i
social de la ciutat en una mena de suport de treball artistic apropant I'art contemporani als espais físics i mentals on es mouen els ciutadans. Previament a la realització
dels projectes es va fer una exposició "lntervencions Ciutadanes", projectes d'aquests
a I'AC de Collblanc-La Torrassa. I'abril-maig de 1998, Els projectes es van realitzai
durant el mes de setembre i el dia de la inauguració es va organitzar un recorregut en
autocar.

El primer trasllat: el TPK al barri de Can Serra (1987-198811992)
Continuant el compte enrere, I'any 1987 el TPK es va traslladar des del barri de Pubilla
Cases a un nou local del carrer del Molí, número 3-5-7 de Can Serra. Aixo suposa la possibilitat d'ampliar els cursos, mantenir tant els nivells de qualitat com els preus per als
alumnes. Alhora el TPK busca noves fonts de finan~ament.En I'acord signat a I'ajuntament el novembre de mil nou-cents vuitanta-sis, entre Xavier Marce i Carol, Gerent
de la Fundació Pública Patronat Municipal de Cultura i Xaro Castillo Jiménez, en nom
i representació del TPK; ambdues parts estableixen que el PMC, cedia el local del carrer Molí cantonada carrer Peníscola per I'ús del TPK. Al comen(;ament del curs 19861987. hi ha cinc socis components de la cooperativa del TPK i que alhora cobreixen
feines administratives, creatives i docents.

E l local constava de quatre aules: una per les activitats de ceramica-volum, que en aquel1
any estava en projecte d'instal4ar un forn; un espai polivalent amb taules desmuntables; una aula dedicada a la pintura i al dibuix de cavallet. on es volia instal4ar una
plataforma pera model al natural; i una aula per la secretaria, les activitats de gravat i
impressió. Per tal d'endegar el nou centre es prepara un projecte de quatre cursos
(1987-1991), que organitzara el nou funcionament del taller pera adults,
Cany 1987, en una primera fase, es proposa:
Cadequació del local (pintura; mobiliari minim; obertura de porta; secretaria; adequació de I'aula de ceramica; adquisició de mobiliari i material complementari).
Difusió del centre: col.locació de tres punts d'atenció a Can Serra; edició de cartel1 i
programa de ma; decoració de la faqana i persianes; possibilitat de fer xerrades de
difusió en instituts, centres de formació professional i Aules de Cultura
Normalització de les activitats: el final del curs 1987 servira per normalitzar les activitats j;i existents, ordenades en el nou espai. Per fer aixo es mantindra el grup actual d'alumnes procurant separar els que pel seu interes es formaran en el nivel1 A

aquells a qui interessi el nivell B. El setembre de 1987 es formaran aquests grups que
s'aniran consolidant durant el primer trimestre.
lnici del curs A, ceramica-volum
La segona fase -prevista l'any 1988-. havia de buscar la normalització dels cursos A i B
de pintura. Endegament dels cursos C de pintura i B de volum. En una tercera (1989)
s'havien de consolidar tots els A i B; creació dels cursos C o tallers; consolidació del
nivell B. de ceramica i estudi del nivel1 C. I per ultim, en la quarta fase (1990) es preveia la normalització de tots els cursos i ampliació de I'horari segons les hores previstes
al Pla general.
En els nous locals es van fer quatre nous cursos diaris, de quatre hores cada un, de
dibuix, pintura. modelat i gravat, a més a més dels ja existents per a adults i pera nens
i nenes. amb un augment de I'alumnat de 50 a 111 persones. Es tracta d'aules mes
amplies, fet que va permetre donar a cada espai una comesa específica. i per altra
banda. incloure nous elements en el treball dels alumnes.
Arrel de la seva participació al "Group Art Work de Kassel" el 1987, el TPK diversifica
les seves activitats i. al mateix temps, continua la seva tasca en el camp de I'educació
artística - tant la de nens i nenes, joves i adults- promou la participació dels seus membres en exposicions col4ectives i intercanvis amb altres col.lectius i centres artístics i cult u r a l ~europeus.
Aquest període de vida del TPK es caracteritza per un impuls fortissim en la seva projecció nacional i internacional; per la posada en marxa d'un nou projecte educatiu i la
recerca de noves fórmules de finanqament (on ens referirem a la col.laboració amb
I'INEM").
E l primer gran projecte col4ectiu: participació en la Group Art Work de Kassel El grup
d'artistes "Stoffwechsel" vinculat a la Universitat de les Landes-Hessen a Kassel,
organitza una exposició internacional paralHela a la Documenta 8 de 1987". Es tractava d'un certamen obert a la participació de grups d'artistes en actiu, els quals entre el
juny i setembre, tenien I'oportunitat de materialitzar un projecte a la sala K18 o als
carrers de la ciutat, organitzat pel profesor Hamdi el Attar. Corganització del
Gruppenkunstwerk (o Group Art Work en angles) havia publicat la convocatoria a 100
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revistes d'art de 21 palsos abans de I'estiu de 1986. Segons el document d'agost de
1986 remés al TPK, tres-cents grups de tot el món sorprengueren l'organització
interessant-se per participar-hi. procedents de la mateixa Alemanya (només la Federal
segons la documentació), Austria, Sulssa, Anglaterra, Holanda, Belgica. Suecia,
Dinamarca. Franca, Espanya, Portugal, Hongria, Polonia. Txecoslovaquia, Israel,
Colombia, Australia i Japó, a més de la confirmació dels EUA i Canada

El gener de 1987 I'organització remet un contracte al TPK per tancar les condicions de
participació al certamen amb I'obra "Instalation for a Tramway" (instal~lacióper a un
tramvia). Finalment el grup del TPK, integrat per Agustín Fructuoso, Xaro Castillo. Paco
Saura. Juan Garcia i Javier Peinado, participara com a unics representants de Catalunya.
E l projecte que després s'anomena "Un tranvía llamado deseo". manipula un tramvia
de Kassel. Aquesta intervencióartística en un element urba, va arribar a fer-se i a utilitzarse per la gent durant els tres mesos que va durar la mostra. El tramvia va convertir-se
en una mena de "escultura rodant", o així ho volien els seus creadors. on la seva
manipulació havia d'aconseguir canviar la sensació que produeix la utilització quotidiana d'un tramvia, no només a nivel1visual, sin6 a altres nivelis, com la percepció tacti1 o espaial. El TPK va avaluar molt positivament aquest projecte, destacant en rnoltes
ocasions el perque aquest fet ha estat significatiu pera ells. En primer Iloc, culmina un
procés de treball nou, dels muntatges col.lectius a I'ensenyament plastic; en segon. tots
els grups de la K-18 estaven forrnats per professionals, amb la qual cosa el procés
d'aprenentatge s'integra en el procés de creació; a partir d'aquest fet altres escoles contacten amb el TPK i estudien els seus metodes; d'enga aquesta intervenció es comenta
el treball del TPK en el rnón artístic, fet que li permet transcendir la seva situació
geografica per primera vegada a la seva historia i comenGar a ser un punt de referencia en els treballs d'investigació plastica; marca el final d'una etapa en la que era important la contribució del professor en I'elaboració i en la realització del projecte.
L'any 1987 també es celebra el dese aniversari de I'entitat. Les activitats i I'exposició
"10 anys de taller, 10 anys de treball", fora inaugu,rada arnb la instal4ació "Génesis"
el 2 de desembre al Centre d'Art Alexandre Cirici de I'Hospitalet. Amb el suport de
I'Ajuntament de L'Hospitalet, Area de Cultura, Ensenyament i Esports i la Diputació de
Barcelona, va durar fins el 16 de desembre. Tothom hi va participar. Relacionat amb la
mostra el 2 de desembre va celebrar-se al saló de plens de I'Ajuntament la taula
rodona: "Espais marginals de creació: K-18 una experiencia", "Sobre la participacid del
Taller de Pubilla Cases a Kassel".
En aquests anys el TPK participa en projectes artistics de gran envergadura. E l desenvolupament de "Nacimiento de la Citerea" al Parc de les Planes de I'Hospitalet el juny
de 1988. per encarrec de I'AC de la Florida, continuava la linia dels muntatges
pedagógics dels origens del taller. Es tractava de treballar amb els alumnes en un espai
a I'aire Iliure, rnolt gran i amb condicionants fisics.
Entre maig i julio1 de 1989 el TPK va treballar en el projecte "Intervenciones" a
I'Aragó. "El Juego de la Oca" fou una instal.lació itinerant durant seixanta-quatre dies

El treball amb els adults es dota d'una nova estructura o itinerari de grups classes en
el taller a partir del curs 1987-1988. El TPK es proposa treballar amb dues especialitats diferents (pintura i ceramica-volum), dividides en tres modalitats de treball o
nivells A, 8 i C. Ambdues especialitats el TPK les entén en el seu sentit més ampli i
només limitat pels interessos dels artistes que s'agruparan en algun del tres nivells
creats. La modalitat A, tindra com a objectiu I'adquisició del llenguatge plastic i la
introducció als diferents llenguatges artistics. Es tracta del nivell basic, on s'accedeix
sense preparació previa i on es treballa conceptes de forma, volum, color, composició.
La modalitat 8 es destinava a persones que havien assistit a la modalitat A, a una altra
escola d'art o a un taller de plastica d'una Aula de Cultura. L'objectiu d'aquest nivel1
era profunditzar en els diferents llenguatges artistics i adquirir un metode de treball
per al desenvolupament d'un llenguatge personal. S'estudiaven els diversos tipus de
llenguatges artistics a partir de la historia de I'art, des d'un punt de vista practic, treballant entorn els conceptes semantics del llenguatge artístic. La durada era de dos
anys, amb classes diaries de pintura i alterns en ceramica-volum. Per últim, accedien
a la modalitat C aquelles persones que després de cursar la modalitat B. estudis a la
Facultat de Belles Arts o a I'Escola d'Arts i Oficis, o artistes amb una linia personal
definida els interessava assistir a tallers. Aquí treballaven els alumnes que desenvolupaven un tipus d'obra personal. Aquest nivell tenia com objectiu desenvolupar
un metode de treball propi, amb que poguessin plantejar i elaborar les obres, on és
molt important la reflexió com a motor de la practica artística. E l temps de permanencia era indefinit condicionat únicament per la demanda. Com a final del
procés es creu de gran interes aconseguir recursos per a gestionar beques per promocionar espais de treball comuns als artistes que havent cursat dos cursos de nivell
C es plantegin realitzar un treball personal. Els espais haurien de ser renovats en funció del resultat del treball obtingut.

E l desenvolupament d'aquest projecte pedagogic en el periode 1987-1992 fou
aquest:
E l taller d'escultura ceramica-volum va comencar a funcionar des de setembre de
1988. L'objectiu d'aquest era posar-lo en funcionament durant el curs i potenciar el
seu desenvolupament. El balan< inicial d'aquest taller en el curs 398811989 fou positiu, hi havia pocs alumnes, pero aixo va permetre muntar un taller amb els materials
adequats per treballar.
Es proposa així mateix impartir tres seminaris anuals, un per trimestre, adequats a les
necessitats de cada nivell. En aquests cursos es contractaran professionals competents
reconeguts, tant pel que fa al seu treball practic, teoric o metodologic. S'organitzen
els tallers puntuals "Taller practic de Serigrafia" de tres hores diaries amb Ester Orta
(1988,1989); "Taller de pintura &Enrique Brinkmann", coincidint amb I'exposició de
I'artista a la Sala Gaspar de Barcelona (1989), durada d'una setmana i visita a I'exposició. També es van fer els seminaris "Historia de I'art del segle XX", de deu classes
de dues hores, impartit per Angel Arjona (1988), i el "Seminari sobre aspectes conceptual~en el tractament de I'espai" amb Lluis Doñate.

El 1989 es canvia el plantejament dels tallers: s'opta per cursos de pintura. escultura i
de gravat, que es divideixen en tres nivells. En aquesta divisió, i tenint en compte la
tendencia en el camp artistic de la integració de materies, es va optar per interrelacionar la pintura, I'escultura i el gravat. Aixi tots els alumnes desenvolupaven les tres
disciplines en els nivells A i B i passava a ser optatiu en el nivell C. En el nivell A es
treballava sobre la introducció als elements d'analisi de i'obra artística i del llenguatge
plastic. En el nivell B s'introduia a I'alumnat en la recerca d'un llenguatge artistic
propi. a partir del que ells anomenen <la morfologia de la expresión plástica>. En el
nivell C treballaven aquells alumnes que investigaven sobre el seu propi Ilenguatge. A
més a més, continuen utilitzant "les instal.lacions" com un treball on els alumnes mes
preparats poden desenvolupar un coneixement espaial, plastic i de materials. Les
instal.lacions seguiran tenint una importancia fonamental en I'esquema de treball del
taller:
"el uso de realizaciones artísticas concretas de manera reiterada como ampliación de
la labor pedagógica. Además consideramos que es totalmente positivo el
reconocimiento a nivel internacional de nuestro trabajo en e l campo de las instalaciones y del trabajo en colectivo"'^.
Amb I'arribada als nous espais de Can Serra, el TPK es proposa formar dos grups de
formació infantil, per tal de continuar treballant en el terreny de la investigació plastica. També es plantegen una possible publicació que reculli I'experiencia del taller en
aquest camp (metodes de treball del professorat. dels infants, analisi de treballs, tecniques. etc.). De la mateixa manera, plantegen el següent respecte a la formació artistica infantil: "en este curso se impartirán los conocimientosy técnicas habituales en el
programa del taller. El objetivo es, además de divulgar la plástica a nivel de base, crear
un campo de experimentación plástica para codificar una metodología de trabajo en
posibles futuros cursos para maestros" .".
E l programa proposat tindra dos objectius principals: per una banda. desenvolupar un
coneixement practic de les tecniques (cera, paper "maché", gravat. escaiola, etc.), i
d'altra, treballar sobre la capacitat psicomotriu del nenlnena, relacionant aixó amb els
que ells denominen "con unos inicios elementales en lo que se podria llamar lenguaje plástico a través del resultado". En aquests moments, comencen a valorar molt
positivament el treball de I'alumnat infantil que s'incorpora posteriorment al grup
d'adults.
L'any 1989 el grup infantil consta de vint-i-cinc alumnes fins a 13 anys i un programa
diferent, que contempla un treball enterament experimental, on s'estudien els
següents conceptes:
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estudi de I'evolució de I'aspecte psicomotriu a través de la realització de treballs;
evolució de la comprensió i el coneixement a través de I'analisi de les formes naturals
i obres artistiques; desenvolupament de la capacitat de síntesi a través del treball
d'analisi. En aquest apartat es feien treballs grans on I'alumnat s'implicava totalment,
tant a nivel1 fisic com mental; es dóna importancia al treball interdisciplinari "de
manera que algo realizado en plano lleva a algo realizado en volumen y a l revés, hasta
llegar a introducir en la enseñanza el concepto "espacio".
Durant el curs 1987 van néixer els "Solsticis", amb la intenció de ser una mostra dels
treballs fets pels alumnes del taller. Amb el temps, pero, s'han anat configurant com
a espais creatius on, a més de servir d'incentiu per als estudiants, artistes que han
mantingut alguna relació amb el TPK produeixen obres per a I'ocasió. En I'actualitat.
aquests treballs, junt amb el d'altres d'alumnes i de professors de més complexitat,
donen lloc a un espai paral4el a I'exposicio anomenat "Al voltant del Solstici", que
s'estén dins i fora de la sala d'exposicions:
El "-Solstici-" ha anantperfilant lesseves característiques en la mesura en que e l Taller
ha evolucionat tant la seva projecció ciutadana com la seva projecció fora de la nostra
ciutat Aquesta evolució ha fet que allo que, en principi, fou una mostra de treballs
realitzats per alumnes a l llarg del curs, p o c a poc es vagi configurant com un espai
actiu, creatiu, on artistes amb relacions diverses amb el taller realitzen obres "in situ"
expressament per a I'ocasió. D'aquesta manera el -5olstici- deixa de ser una rnostra
eminentment escolar, p e r a passar a ser un esdevenirnent artístic ciutada que creiern
que correspon ireflecteix millor /a complexa vitalitat d'allo que és un taller d'arts plastiques, on la relació amb la quotidianitat 6s quelcorn important que nodreix aquesta
vitalitat. (...)seria tarnbé per a nosaltres un gran motiu d'orgull que, arribat el mes de
juny, la rnostra del nostre treball satisfés els ciutadans de /'Hospitalet, ciutat a la que
ens d e ~ e m " ~ ~ .
Cany 1996 s'edita el primer numero de "S~lstici~,
revista-objecte publicada cada solstici d'estiu, coincidint amb r'exposició "Solstici", que recull el nom de les persones que
participen a la mostra i aporta noves creacions artistiques i literaries.

lnicis del TPK. El Taller a Pubilla Cases (1977-197811986-1987)
Arribada la primera etapa del TPK, em referiré breument a alguns antecedents locals.
Com hem assenyalat anteriorment, a partir dels anys cinquanta comencen a configurar-se els barris de les Planes, la Florida i de Pubilla Cases tal com els podem veure avui
dia. Les onades migratbries dels anys cinquanta i seixanta van donar lloc a un conjunt
huma al qual calia trobar un llocper viure. La solució emprada per la dictadura va ser
el que avui dia es coneix com a barraquisme vertical i del qual els blocs la Florida
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-0nésimo Redondo. en són un exemple. Com hem vist anteriorment, a meitat dels
anys setanta, els plans d'actuació de tot tipus eren d'extrema i urgent necessitat en el
conjunt de la ciutat, pero especialment en alguns barris com Pubilla Case5 o Bellvitge.
que requerien d'una intervenció cultural rapida, donat que es trobaven en unes condicions culturals i urbanístiques deplorables.
Després del tancament el 1978 de I'Escola d'Estudis Artístics. el panorama de
I'ensenyament artístic a la ciutat queda totalment desertic, només alguna classe d'arts
plastiques en alguna de les noves Aules de Cultura. La petita vida artística es centrara
al Casino de Santa Eulalia o al Casino del Centre, on esporadicament es realitzen
exposicions3'.També al Museu d'Historia. inaugurat el 1969, i que sobretot entre 1979
i 1985, va recollir un seguit de manifestacions artistiques que van anar quantificant el
fons d'art municipal. Cap a finals dels anys setanta, el Museu d'Historia de la Ciutat va
impulsar una tendencia de suport als artistes local^^^. Pero el contacte amb la població
civil a través de la cultura, I'orientació d'aquesta per reforqar els lligams entre la ciutadania no va ser sempre ben rebut. Des de les associacions i entitats es mostrava certa
desconfian~avers una iniciativa de les autoritats locals. Aquest fet impulsara que en el
procés de creació de les Aules de Cultura es realitzés un treball previ de barri amb les
entitats que el conformaven, amb I'objectiu de donar protagonisme a aquestes entitats. L'entrada en la decada dels vuitanta coincidia amb el primer Consistori
democratic i amb un moment en que minvava I'efervescencia política que havia destacata la ciutat.
Donada I'estructura física de la ciutat, dividida per unes linies ferries, es feia més forta
la necessitat de disposar d'algun centre d'educació artística a la zona nord, sobretot al
barri de Pubilla Cases on no hi havia cap equipament cultural. D'aquesta manera, un
cop acabada la carrera Xaro Castillo Jiménez i Agustin Fructuoso Fernández parlen
amb Ricard Salvat per tal de demanar feina a I'Escola d'Estudis Artistics de I'Hospitalet.
Ell els ofereix donar classes de cinema. Ells no acceptaran, perque no es troben
preparats en aquesta materia. Salvat estava interessat perque hi havia poca gent a la
ciutat que fossin llicenciats en Belles Arts, Segurament per aquest fet, quasi paral4el al
tancament de I'EEA, i impulsats sobretot per una demanda social concreta al barri de
Pubilla Cases, el mes de setembre de 1977 es funda el Taller de Pubilla Kasas: "El objetivo inicial era el llenar un vacío existente en todo lo referente a la formación artística, contemplando esto dentro de un concepto más general, en el que la cultura se
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define como un elemento que contribuye a favorecer y desarrollar la libertad de los
individ~os"~~.
Els objectius eren: d'una banda pal.liar la manca de centres d'ensenyament artistic a la
ciutat, i de I'altra, crear i canalitzar I'activitat artistica de la zona nord de la ciutat.
Iniciar una experiencia de "taller de barri", amb el proposit d'aconseguir un grup de
persones trebailant en plastica, vinculant el treball arnb la ciutat, per investigar
metodes pedagogics apropiats per la zona, crear un gabinet d'urbanisme (amb
alumnes del taller), localitzar els artistes de la ciutat i intentar relacionar-los. i aconseguir el recolzament de I'ajuntament per disposar d'espais d'exposició, encarrecs, etc.
Aquestes iniciatives neixen de dues persones joves, exemples de la primera remesa de
llicenciats a la ciutat, que creuen en la possibilitat d'un canvi social, d'una democratització de la cultura, Arnau Puig. 1992:
"lnicialment, la intenció fou més o menys ben acollida, pufx que semblava que es tractava d'activitats socio-culturals, que tan de be havien de fer a la democracia que
acabava de néixer i que, per altra banda, eren aquel1 tipus d'activitats que s'havien
intentat fomentar en el procés de la lluita per I'alliberament de masses. L'Hospitalet,
amb la població fonamentalment d'immigració, era un barri ben típic, immers en els
condicionants culturals esmentats. Així comen@ la tasca: vers la llibertat individual i
social pel cami de la cultura ide Icirt".
En un context més ampli, després de la Segona Guerra Mundial, apareixera una nova
corrent en I'educació artistica, que reclama la seva funció expressiva per contribuir a
la formació del nou individu Iliure. Tot i aixi, aquesta concepció s'introduira posteriormental nostre país, coincidint amb I'inici del tardofranquisme i la part més algida de
la reivindicació de les llibertats dernocratiques. Aquest periode historic sera també
molt ric en publicacions vinculades a la nova orientació expressionista de I'educació
artistica. Dues aportacions van ser decisives: per una banda la de Herbert Read i el seu
llibre "Educación por el arte", i per I'altra, la de Lowenfeld i el seu "Desarrollo de la
capacidad creadora"-, autors que calaran en molts moviments educatius progressistes
de finals dels seixanta i principis dels setanta, que es connecten amb I'escola Activa i
entren com un element renovador dins de les nostres institucions. A Catalunya
destacara la influencia francesa amb I'aparició de tallers a les escoles que seran els
entorns on es canalitzara i'expressió, pero que donaran un caracter marginal. decoratiu a I'educació artistica.
Segons Fernando Hernández, 2000:79-80:
"el contexto histórico en torno a la Ley General de Educación (3 de agosto de 1970)
supone, en e l caso de la Educación Artística, la manifestación de una estrecha vinculación entre las finalidades ~oliticasde las acciones de diferentes colectivos en torno a
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la democratización de la sociedad y los ideales promovidos por un movimiento internacional. Movimiento vinculado sobre todo a INSEA y la UNESCO, a favor de una educación que tuviera en cuenta el mundo interior de los individuos y su expresión libre,
como garantía de una educación a favor de la democracia".
En aquest període historie, molt ric també en publicacions relacionades amb la nova
orientació expressionista de I'Educació Artística, neix una proposta de "taller de barri",
on sera possible I'art com a practica, com a experiencia, amb gent sense gaire formació artística. Des d'aqui s'obre un cami molt gran per desenvolupar, en un moment on
es consolidava la identitat de barri com un referent basic d'identitat territorial:
"el primer espacio nacía como un taller de barrio, en unos años en que la cosa se llevaba, algo muy ligado a él, nos pasabamos parte del tiempo trabajando en la calle,(...).
Taller muy vivido. Era un espacio muy pequeño, cosa muy vivida, muy intensa"'O.
"cuando montamos e l taller había una carga ideológica muy fuerte, no sólo en el
tallec sino en todos los ámbitos artisticos, por ejemplo, igual que el Grup de Treball,
el taller se llama Taller porque en aquel tiempo, todo lo que tenia que ver con alguna
palabra que de alguna manera manifestara relación con lo que significaba "el trabajador", estabas manifestándote de i~quierdas"~'.
Xaro Castillo i Agustin Fructuoso viuen actualment al barri de Pubilla Cases. De fet,
Agustin, des del cinc anys, sempre ha viscut a la zona nord de la ciutat, i Xaro es va
instal.lar quan van casar-se. La seva relació personal i professional sempre ha estat
molt vinculada a I'Hospitalet, essent probablement aquesta situació un fet important
en la supervivencia de I'entitat durant tots aquests anys. Agustin Fructuoso estudia a
I'Escola Massana, a I'Escola Industrial i posteriorment a I'Escola Superior de Belles Arts
Sant Jordi de Barcelona. La seva experiencia professional a la ciutat el vinculara com a
professor d'arts plastiques a les Aules de Cultura de la Florida i de Sant Josep. Tarnbé
I'avalara un extens currículum artistic d'exposicions i premis, com els guanyats a principis de la decada dels setanta, al Concurs Pintura Jove de la Sala Parés de Barcelona.
Xaro Castillo també va estudiar a I'Escola La Massana, i posteriorment pintura a
I'Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. Després de donar classes d'educació artística en centres de formació reglada, com un institut public de Molins de
Rei o en una escola religiosa, la seva experiencia professional es vinculara a la ciutat
de I'Hospitalet. També donara classes d'arts plastiques a I'AC de la Florida i participara
en moltes exposicions col~lectivesi individuals. Durant els anys 1978, 1979 i 1980, juntament amb Agustin, impartira els cursos de preparació del professorat a I'escola
d'estiu d'Albacete.
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La creació del TPK apuntava un canvi en I'educació artística de la ciutat, que s'estructurava en els conceptes de lluita social i democratització de la cultura:
"Pero desde e l principio sí que habia una idea, sí que pensábamos que s i algo interesante se producid en e l mundo de la cultura, algo realmente vivo y real, no una entelequia, tenia que darse en la periferia, más que en el centro de Barcelona, por eso
decidimos montar una escuela. Hay una apuesta por un tipo de vivencias, de experiencias"".
A partir del curs 1980-1981 s'intensifiquen les relacions d'assessorament amb I'AC de
la Florida. Després de fer tots aquests projectes i col.laboracions, i degut també al
déficit economic de I'entitat, el TPK sol.licita a la Ponencia de Cultura de I'Ajuntament
que els sigui concedida una subvenció com a entitat cultural.
En aquells rnornents. una carta de Clara Carme Parramón, directora de I'AC de la
Florida", informa a Joan Francesc Marco, gerent del PMC, de dues entitats del barri
vinculades a I'AC: "!-'Hospitalet Filatelic i Numismatic" i el TPK. Respecte al TPK comenta:
"funciona totes les tardes, des de les sis de la tarda per als nens inenes, ides de les
vuit per als grans f...), Crec que tenen uns vint-i-cinc vailets, iuns trenta adults ftots del
barri) que h i vagin amb regularitat. Les condicions del local on treballen són ínfimes,
iaixo no els permet tenir més gent. La possibilitat de millores en el local, ien e l material, crec que els seria de gran ajuda p e r a continuar iampliar la tasca que estan fent.
f...), És I'única entitat dels barris de Florida iPubilla Cases, que coneixem, que ofereixi
un servei artistic d'aquest ambit, les plastiques (.,.J. Tenen molt clar el necessari lligam
amb la resta de la vida cultural iassociativa del barri f...). La col~laboracióamb I'AC és
constant, iels projectes peral futur continuen sorgint cada cop amb més ganes per les
dues parts"*.
Un mes després, el Regidor Ponent de Cultura, Amadeu Juan i Prat, en data de 16 de
mar$ de 1982, escriu el dictamen -aprovat el 18 de marp, on accepta concedir una subvenció economica al TPK (de 35.000 pessetes). Aquesta primera subvenció es convertira més endavant en un conveni, que amb algunes modificacions, s'ha mantingut fins
a I'actualitat.
Anys més tard, Clara Parramón, recorda:
"amb e l TPK la relació va ser molt més intensa f...). Primer va comenqar I'Agustin
Fructuoso com a monitor del taller d'arts plastiques. Més endavant la Xaro, que a veg-
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ades també feia de monitora, va assumir un taller de manualitats, a principi de la
tarda, adregats a dones, lligades a I'Escola de Dones, perque anessin apropant-se als
llenguatges artístics a partir de les manualitats. Aleshores, el que va passar amb el
TPK i, també amb altra gent d'ambits diversos (música, teatre, dansa, etc.), que
també van estar fent coses a I'Aula, la gentes va anar implicant en les activitats de
caps de setmana, en les festes, es a dir, en qualsevol activitat que feia /'Aula, s'intentava, si hi havia possibilitat, d'implicar a més gent, i no que ho organitzéssim
només la gent que hi estavem treballant per part de I'ajuntament, i, aleshores, la
major part de les escenografies del taller de teatre, de dansa, de música, les van fer
la gent del JPK (...)'r43.

E l 10 de julio1 de 1982, es signa el primer conveni de col.laboració entre I'entitat i el
Patronat Municipal de Cultura. Es destaquen alguns dels punts d'aquest conveni":
"Des del curs 1977-1978, el TPK esta portant a terme la seva tasca en el camp de les
arts plastiques al barri de Pubilla Cases. La seva capacitat, en funció de I'espai
disponible, ha estat d'una vintena de places per a infants i prop de la vintena de places
pera adults; sense cap mena d'esforg té dues vessants: d'una banda I'ensenyament de
les tecniques (dibuix del natural, comic, pintura mural, collage, pintura en diapositiva,
treball del volum en paper i en cartró, escultura, etc.), rnitjangant metodologies
pedagogiques que es plantegen com objectiu que I'infant senti el món de I'art com
una realitat assequible i personal; d'altra banda, I'impuls de processos creatius a partir del conjunt del taller, sobretot dels adults, responent a encarrecs (escenografies,
elements decoratius, etc), o be a partir de la continuada labor d'investigació individual
i col~lectivaque realitzen.
El Patronat Municipal de Cultura considera el TPK com I'única plataforma d'arts plastiques existent a /'Hospitalet homologable al nivel1 d'especialització propia de les
"Escoles de Belles Arts", si bé el seu plantejament, com es despren del punt anterior,
va més enlla que el d'aquest tipus d'institució.
El PMC concedeix al taller un ajut per valor de quatre-centes mil pessetes, en concepte
de finanpment de les seves activitats ordinaries i de I'habilitació del nou local.
El JPK es compromet a presentar al PMC els resultats d'un treball de localització
d'artistes plastics dels barris de Pubilla Cases, Can Serra i la Florida; i a organitzar a partir d'ells una exposició col~lectiva.
El TPK es compromet, també a presentar abans de comenqar el curs 7982-1983 un projecte d'exposicions itinerants per a les Aules de Cultura que el propi taller s'encarregara d'organitzar.

"ciara Parrambn. Entrevista a Claia Parramdn. L'Horpitalet, 28 de iuny de 2002.
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El TPK resta disposat a col.laborar en tasques d'ornamentació ciutadana, oferiment en
relació a l qual el PMC realitzara les gestions corresponents.
El taller resta disposat a col.laborar amb el PMC en I'elaboració d'un estudi sobre la
possibilitat de creació d'una institució d'arts plastiques que cobreixi e l nivel1 d'especialització que el taller representa, pero, en el conjunt de I'Hospitalet".
D'aquesta manera i, sobretot a partir del curs 1982-1983. el TPK inicia el treball teoric
d'una ordenació de la ciutat a nivel1 plastic, que constava d'una banda de la realització
d'un treball de localització d'artistes plastics als barris de Pubilla Cases, Can Serra i la
Florida, i organitzar amb ells una exposició col.lectiva. I d'altra, I'elaboració d'un
model d'educació plastica d'ambit ciutada que contemplava tres nivells d'activitat:
educació d'infants, ensenyament d'adults, relació de tots d'ells i de la seva obra amb
les entitats culturals de la ciutat i amb les Aules de Cultura, Museu d'Historia, etc."'.
Durant els anys següents. els membres del TPK seguiran treballant en tots aquests projectes. E l mes de maig de 1984, Amadeu Juan i Prat, Tinent d'Alcalde, Ponent de
Cultura, Ensenyament i Esports, escriu una carta a Joan Salas, Gerent del Patronat
Municipal de Cultura. en la que explica que, després de mantenir una entrevista amb
la gent del TPK, aquests van manifestar interes en tirar endavant el conveni a partir de
Juan i Prat. tenia interés d'incloure dos
la proposta feta pel departamentq8.~ m a d i u
aspectes fonamentals: la realització i posada en marxa el mes de setembre de 1984, del
projecte del Taller d'arts plastiques a les escoles (EGB), i la realització d'un mural de
ceramica, per part dels alumnes del Taller, al carrer Aigües de Llobregat. També s'estudiava la possibilitat de donar al TPK una subvenció complementaria per I'adquisició
d'un forn de coure ceramica. tenint en contrapartida la realització de diversos murals
per algunes escoles del barri".
En aquesta etapa, i sobretot a partir de la signatura del primer conveni, el TPK combina la formació artística amb la realització de projectes col.lectius entre alumnes i
professors. D'aquesta manera comensa a perfilar el seu metode de treball, on s'organitzen els primers grups de treballs. El TPK adopta, des del comencament, un
metode d'ensenyament i investigació basat en el treball en equip entre docents i
alumnat. Normalment es tracta d'encarrecs personals que treballen en col,lectiu. Així
es forma el primer col.lectiu que el 1981 presenta I'obra "La Mesa" al Taller de Picasso
de Barcelona on I'Agustin havia fet alguna exposició individual i també havia il.lustrat
el primer número de la "Col.lecció Poemes i Dibuixos" editada per aquest espai d'art.
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Comencen a fer-se els primen grans projectes col.lectius: "Els bastoners" (1982), encarrec de I'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona; el muntatge "Torsus" -segon
muntatge presentat al Taller de Picasso de Barcelona del 15 de juny al 3 de julio1 de
19825 "Emmotllaments" (1982). escenografia peral Ballet Experimental de I'Eixample
de Barcelona. En aquests anys el TPK participara en altres muntatges teatrals fent les
escenografies "Jardín" (1982) i "Le Lapin rouge", peral Grup de Teatre Mim lmaginari
de I'Hospitalet (AC La Florida). i I'escenografia pintada de I'obra "Concerto en
Divertimento Grosso" de la companyia Teatre de la Bohemia. L'any 1983 treballaran la
peca *Spelunca". un muntatge de gran dificultat d'investigació i tknica. de procediments i materials nous com la fibra de vidre.
En aquests projectes es van definint les pautes que posteriorment estructuraren el
col.lectiu artlstic. Poc a poc I'entitat va perfilant el seu projecte educatiu. Al programa
de ma d'una de les primeres exposicions, el WK apuntava:
"Es va fer (el TPK) en aquest barri, tipicament d'immigració, per diversos motius:
primer. per l'ahsencia total de /loa on els nens poguessin desenvolupar la seva creativitat ja que les escoles no poden cobrir aquesta necezritat peque no disposen n i d'espai n i de personal docent adequat. Nosaltres treballem perque es reconegui la
importancia de I'educació plastica en I'ambit escolar (...), que disposi d'espais adequats, de materials que ajudin el nen a desenvolupar la creativitat ila necessitat d'expressar-se, ide monitorspreparats exclusivament per aquesta feina. Un altre motiu de
la creació del Taller de Pubilla Casas es I'aposta vital formulada pels seus fundadors a
favor de Tallen de Barri, en contra de la idea d'Escola Unica, si més no mentre cada
barri no tingui un lloc de treball que aglutini les penones interesades en la creació
arüstica. Fins ara, iat& I'arrelament lent perd real que el Taller va tenint no només a
Pubilla Casas sin6 també en d'altres barris de I'Hospitalet continuem mantenint I'aposta. Pel que fa als adults, el Taller es vertebra de la manera següent: primer. un lloc
on les personesque no disposen d'estudis, de mitjans economia o de temps ique per
tant no poden tenir accés a un ensenyament més o menys ordenat a la Facultat d'Arts
Plaztques o a una Escola d'aquesta mena, poden aprendre itreballar artisticament.
Segon, es tracta d'incorporar apuestes penones al treball creatiu d'una manera més
vital que elsimple passatemps. Tercec col.laborar amb la politica a~ltural
municipalen
la consolidacidd'un circuit de llonon es mostrin diíerents treballs artístia i al qual els
creadon de la ciutat tinguin accés, d'una manera calida iacollidora, per mostrar els
seus treballs.
En aquestr primen anys. el taller s'ubica en un local d'uns cinquanta metres quadrats,
al número 118 del carrer Aigües de Llobregat cedit per un particular. Es tractava d'una
planta baixa que tenia una habiacio dedicada a la fotografia iserigrafia, un magatzem.
dues habitacions per treballar, un pati on es feien els treballs d'escaiola i un lavabo. Al

curs 1982-1983 es van fer obres d'ampliació, afegint un pis que comunicava perla part
posterior i aixo va permetre duplicar la capacitat d'alumnat.
Des del comencament el TPK divideix clarament el metode pedagogic en formació
d'adults i la formacio infantil. Com hem vista exemples anteriors. el treball col4ectiu
sempre sera un factor cohesionador en ambdues vessants.
Durant aquesta primera etapa, del curs 1977-1978 al curs 1986-1987, els professors del
TPK seran els propis fundadors: Xaro Castillo i Agustin Fructuoso. Tot i que a partir de
1984, es fa algun curs en que participen altres col.laboradors. És el cas dels primers
tallers de gravat donats per I'Adelaida Muriilo els cursos 1983-1984 i 1984-1985.
Només trobem una excepció el curs 1985/1986, en que el TPK ampliara especialment
la plantilla de docents. Es tractava d'un cas puntual, perque tot i que ells si que volien
formar un grup mes estable de docents, la manca d'espais i mitjans no ho van permetre. A partir del curs 1986-1987. coincidint amb el primer trasllat de I'entitat. s'aniran
vinculant al taller altres docents. En molts casos, es tractara de persones que van ser
inicialment alumnes del taller, fet que pot evidenciar una estructura docent, molt vinculada al col4ectiu artistic, on els vincles afectius hi juguen també un paper irnportant.
En aquest periode destaca un augment important del nombre d'alumnat. Al curs 19791980 van assistir uns quaranta-dos alumnes (adults i nenslnenes), que van augmentar
fins a cent onze el curs 1986-1987. A mesura que el nombre creix, sobretot a partir del
1984, es fa més necessari fer un programa més academic.
A I'itinerari pedagogic per a adults els programes de curs sempre seran valorats inicialment amb I'alumnat. E l programa del curs 1978-1979 es centrara en estudis de
forma. color, expressió, materials, volum, fotografia, sortides, classes teoriques" i el
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D'altra banda, I'itinerari infantil desenvolupat durant la primera fase del TPK era similar al dels adults, concretament el metode de treball fet en el període de 1977-1978 a
1980-1981. Tot i aixi. predomina el treball individual sobre el col4ediu. i I'experimentació individual de tecniques més artesanals com el paper "maché" o la ceramica.
Els programes de curs combinen diverses activitats". S'intenta que els nens i nenes participin en actes, concursos i mostres, pero sempre evitant entre ells la competitivitat.
El curs 1981-1982, comenca amb una forta pujada d'alumnat, fet que els obligara a
fer dos tornsia. I les principals directrius pedagogiques durant 1984 van ser: llibertat
d'expressió, observació detallada i tecnica de taller el mes depurada possible. Els
objectius seran que els nens i nenes considerin el m6n de I'art com":

"como algo cercano, asequible y personal. Para ello hemos intentado no poner ninguna dificultad n i al material n i de tema, n i de espacio en cualquier idea, tratando siempre de que e l niño adquiera la confianza necesaria para realizar cualquier trabajo en
cualquier tipo de material dejando la ortodoxia aparte.
A l tiempo que en otros trabajos se les ha enseñado e l proceso técnico artesanal correcto del manejo de los materiales; cubriendo así la necesidad no sólo de conocimientos
sino de valoración social que por parte de los padres y allegados se tiene de los trabajos en que se -reconocen cosas- y están -bien terminadas-"

5. Del relleu historic a les noves perspectives educatives
"L'art serveix per a comprendre, o a l menys, per a assumir la vida ila vida no es un
problema formal, és experiencia. Pot ser aquest sigui un bon moment per aturar-nos,

" ~ r x i u~ u n i t i p a
de~ rnorpitalet. aixiu ~dminirtratiu.~ ú m e r o
d'expedienf 1054. ~ntitatr.Taller ~ nPiartiquer
r
de Pubilla carar,
1980. El programa infantil del iuri 1978-1979:
la forma: iom ertudi: dibuixor del natural; «>m exprerri6: dibuixar liiurer motiuats; el &mi<
el color: experimentacib lliure amb el color; treballr d'analiri: pintuca del natural; treballs d'expretrib: piaures iliuier
motivades; iollaye; treballr de iranrpaienrier rabie diapornivel.
el moviment: reproduccib del moviment a base de linier: apuna del natural amb model; apuntr d'animalr dei natural
YOIU~
ireballr
:
llivier amb fang; buidatr d'eraioia: paper 'mache'
tieballs en equip: maqueta d'ercaiola de la Placa de I'Encina. ambdibuixor previr del natural: muralr amb mies i temperer;
tcebolb an una periona mmensa un dibuix i el pasa alr altrer, i el teruttat 41 un dibuix fet per tmhom; exprerri6 mrpoial
ronidel: vkita al Mureu d'An ~ o d e i n
de Barcelona; erpeclacle infantil del grop "Pa de Ral", a la Firnd.xi6 Jwn Mir6:
expoiiti6 "Anti-imperialista", Colegio Nacional Joan Marayail d'Elpluyuer: sonides per dibuixar al natural.
AIXiU MuniciDal. Arxiu Adrninirtrafiu. NYm.exoedient. 1054. Talle, Anr Pl=rfiaueide Pubiila Karar. 1980. Piaqrama rurr
infantii 1979:1980:
prariica de tecniquer: carbonat. ilapii, llapir de colon. tinta xina. linbleum. rerigrafie, cerer. temperer. callage. fang,
pdpei "mache'.
durada: quaranta-quatre setmanel: una semana dibuix del natural, una alira dibuix lliure motivar i tkniquer de giavat
diaporiiiver, una alfrs de trebaiir en volum Ifang. paper "marhe", etc.). Una sltra retmana apuntr del natural.
riaser d'hirtoria de Pan, dibuixor de cbmii, expieuib corporal relarionada amb I'experiencie en la tknica que rorrerponis.
Viiiter a exporicionr que el TPK ronrideisva iniererrantr: Museo Picaso, Museo d'Art Modern de sarcelona,
Fundacb Joan Mirb. Mureu #A,, de la ciutbl.

"ler cararierirtiquei de i'alurnnat infantil el cun 1987.1982 eren: vint infanii entre 5 i 14 anyr, del barri de Pubilla Carer, divi.
ditl en do$toinr.
" ~ m i udommenial del TPK: Membria del TPK. 1981-1982,

assossegar, mirar cap endins, descobrir qui som, que pensem iquina és la relació de
I'art amb la nostra experiencia"".

Si entenem el canvi com transició cap a nous parametres d'entendre i construir la realitat, la proposta artistica i educativa del TPK pren relleu a anteriors experiencies
sorgides a la ciutat. en que podem detectar diferents models educatius - Ricardo
Marín,1998. Com hem presentat anteriorment, el model academic de I'Escola
Municipal de Belles Arts (1952-1957) i el model Bauhaus de I'Escola d'Estudis Artistics
(1975-1978). podrien ser dos importants exemples, que tot i que no tenen una vinculació directa amb el TPK, són antecedents locals que es situen en unes coordenades
historiques i culturals concretes, i plantegen propostes contrastades d'educació artistica.
A I'article hem ubicat la genesi del TPK en un moment historic on aflorava la perspectiva expressionista, amb una forta influencia de les corrents educatives franceses. En
paraules d'lmanol Aguirre, 2000:55. "La opción expresionista surge a l amparo de la
renovaciónpedagógica impulsada por la Escuela Nueva y sienta sus bases en principios
estéticos que triunfan en plena era moderna, en la crisis del academicismo, y en la
revisión del proyecto ilustrado efectuada por e l romanticismo". En aquest sentit, resulta necessari destacar com I'orientació educativa del TPK estara als seus inicis molt vinculada a una voluntat de canvi social i a un enfocament democratic de la cultura. Des
d'aquesta perspectiva. s'enten I'art com sinonim de llibertat i vida: I'art sera el mitja
per alliberar I'individu de les pressions socials i de classe.
Aixi comencara la tasca del TPK, vers la llibertat individual i social pel camí de la cultura i de I'art, impulsats sobretot per una demanda social concreta al barri de Pubilla
Cases. El TPK ha crescut en el temps i també en els seus continguts, ampliant les seves
ofertes i adaptant. conscient o inconscientment, les seves orientacions i propostes al
context cultural i a les corrents d'educació artística imperants. Des del primer projecte
germinat al barri de Pubilla Cases en el període 1977-1978 i 1986-1987, al conseqüent
arrelament metodolbgic al barri de Can Serra entre 1987-1988 i 1992. i creixent com a
entitat des de 1993 i projectant el seu metode d'investigació i educacio artistica des
del Centre Cultural Tecla Sala. En el transcurs d'aquests anys, el TPK deixa enrere les
premisses inicials que van orientar la seva practica de "taller de barri", per afrontar els
canvis constants de la ciutat i conviure amb els dilemes de la societat contemporania.
Per aquest motiu, la present investigació va escollir el Taller de Pubilla Kasas com a
estudi de cas per tal devidenciar com les xarxes de vida associativa i laboral. els espais
de treball i oci, també són generadors i esperonadors dels sentiments col.lectius. Un
dels proposits principals de I'estudi és reconstruir la historia d'aquesta entitat, per tal
de contribuir en properes fases del projecte, a la reconstrucció de la historia cultural
de la ciutat.

La poca distancia historica, la quantitat d'informació obtinguda. la manca de documentació en algunes etapes de la historia més recent, dificultaren la perspectiva
d'analisi. Tot aixo ha ocasionat alguns problemes en estructurar i contextualitzar tota
la informació, que es completaran en properes
revisions i fases d'investigació del pro,
jecte.

.

Com hem apuntat anteriorment, I'article ha volgut reconstruir els origens del TPK.
contextualitzant les seves pautes educatives. en un moment historic de grans transformacions politiques. socials i culturals. Ha tractat de situar al taller. com a exemple
de projecte d'educació artistica. per analitzar com contribueix al canvi de I'educació
artistica en general, i en particular a I'Hospitalet de Llobregat. Confiem que i'experiencia mostrada, aixi com proxims estudis, puguin ajudar a evidenciar una possible connexió entre la dinamica de les forces socials. els moviments renovadon en I'educació i
les propostes internacionals en un món dividit en b l o a ideolbgics i o n t6 lloc una
redefinició del marc economic i productiu.
En I'ordenació de les fonts i la redacció de I'article, I'estudi comenca a tragar un possible itinerari per analitzar el paper de I'educació artistica com mediadora ideologica i
social. La manca d'estudis sobre la materia a la ciutat, dificulta la projecció d'un mapa
de relacions de les diverses experiencies d'educació artistica sorgides en les darreres
decades. El viatge augura una travessia dificil, pero ressegueix amb entusiasme les
costes i s'atura a mesurar detingudament tots els ports.
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Annex d'imatges

1. lmaige exterior del primer local del TPK al carrer Aigíies de Llobregat. A la fotografia es veuen
algunw de Iw peces del muntatge "Torsus". Font: Arxiu fotografic del TPK

2. "Containers". projecte d'ercultura pública del TPK als carrers de la cuitat durant les Festes de
Primavera de 19U. Font: Aniu fotogrhfic del TPK

3. Instal.laci-5 dels muntatges "Spelunca". "Torsus" i el material fet per I'escenografia del Ballet
Experimental de I'Eixample, al vestlbul del Metro Rambla Just Oliveras el 19ü4. Font: Arxiu
fotografic de Javier Peinado

4. D'esquerra a dreta: Maria Carmen Vinuesa, Javier Peinado, Paco Saura, Agustin Fructuoso i
Xaro Castillo al vestibul del Metro Rambla Just Oliveras, on el TPK va fer una instal.laci6 amb
diferents projectes dins el marc de les Festes de Primavera de 1984. Font: Arxiu fotografic de
Javier Peinado

5. lmatge d' "Un tranvia llamado deseo" en circulacio pels carrers de Kassel, durant la seva participacid al "Group Art Work de Kassel", a la Documenta 8 de 1987. Font: Arxiu fotografic de
Javier Peinado

6. D'esquerra a dreta: Paco Saura, Javier Peinado. Juan García, Xaro Castillo i Agustin Fructuoso
al cohat de I'obra "Un tranvía llamado deseo" a Kassel el 1987. Font: Arxiu fotografic de Javier
Peinado

7. lmatge de la instal.laci6 'G6nesis'. dirigida per Montse Montero. dins els actes de celebracid
del 10P aniversari del TPK ai Centre d'Art Alexandre Cirici (1987). A la fotografia veiem unes
peces col.locades a la cruilla del5 carrers Xipreret i Riera de I'Escorxador. Font: A& fotografic del
TPK

8. Instal~laciódel projecte "Nacimiento de Citerea" fet pel TPK al Parc de les Planes de
L'Hospitalet al juny de 1988. Font: Arxiu fotográfic del TPK

9. Detall de la instal.laci6 "Un jardin burgues o dos tetas tiran más que cien carretas' projecte del
TPK dins "Abanoirr 1989". mostra internacional de col.lectius artinics celebrada a Marsella I'estiu
de 1989. Font: Aniu fotografic del TPK

10. lmatge dels tallen del TPK als npais de I'edifici Molí del Centre Cultural Tecla Sala. on I'entitat va estar-hi entre 1993 i 2Wl;dnpres es traslladh a un nou equipament en el mateix centre
cultural. Font: Arxiu fotografic del TPK

11. Dins els actes de celebració del quin26 anivenari del TPK. el 12 de desembre de 1992 va ferse una acció pera la divulgació de la tecnica del gravat. Els artistes estaven convidats a fer un gravat de gran format arnb una rnaquina piconadora. sota la direcció del gravador Ramon Farre
(autor del projecte). Conxa lb6ñez i Ester Orta. Font: Arxiu fotografic del TPK

12. Performance del grup Lérard Plastic. dins la mostra "Collertif Abattoirs". mostrada al Centre
Cultural Tecla Sala el setembre i octubre de 1993. Aquesta exposicio va ser organitzada pel TPK,
i formava part de la "III Riennal Internacional d'Art de Grup", que es va fer a Rerlin, M a m l l a i
CHospitalet. i on va participar també el TPK. Font: A n i u fotografic del TPK

13. Fragment de 'Cielo-Tierra'. muntatge del TPK monrat al programa cultural 'Cosecha 94'
organikat per I'Ajuntament de Serrada. Font: Arxiu fotogrbfic del TPK

irant el cun 1987 van Mixer ek 'Solnici', monres col.lectives del TPK. A la fotografia veiem
un detall del 'Solrtici 96' al Centre Cultural Tecla Sala. Font: Arxiu fotogrbfic del TPK

15. La peqa "Volaverunt" de Benxamin Alvarez. Fernando González i Mario Herrero'
sentarse al "Solstici 96" al Centre Cultural Tecla Sala. com a projecte d'artirter que participaven "Al
voltant del Solstici". Font: Arxiu fotografic del TPK

16. Detall del projecte "Mhquiner poktiques" dirigit per I'escultor Mario Herrero i que va atorgar al TPK el Primer Premi Alex Ferrer de la Fundació loan Mirá de Barcelona el 1996. Font: Arxiu
fotografic del TPK

17. Membres del TPK treballant en un mural al carrer. Font: Arxiu fotografic del TPK

18. "Reconstruir"
lacio de Mor
ontero a la facana de I'Avinguda d'lsabel la Catblica
del Max Center de L'Hospitalet. Aquerta peca formava part del projecte a f irtic "Intervencions
ciutadaner" coordinat per Agustin Fructuoso dins els acter de celebració del 20e aniversari de
I'entitat el curs 1997-1998. Font: Arxiu fotografic del TPK

19. Preparació c
iterials per la performance "0.R.N.I.S" feta el 25 d'abril de 1998 al5 terrenyr rituats daraent"el centre cultural Tecla Sala, dinr els acter de celebració del 20e aniversari
de i'entitat. Font: Arxiu fotografic del TPK.

