Natura ésCultura
art + natura + integració social
El projecte Natura ésCultura recull els tres objectius principals de la Fundació Setba, ja que es
tracta d’una activitat artística adreçada a persones que conviuen amb malalties mentals i amb dues
finalitats, l’una artística i l’altra de contacte amb l’entorn.
Es va organitzar per primera vegada l’any 2012 i consisteix en un seguit de tallers creatius adreçats a
persones que conviuen amb malalties mentals. Així, s’acompleix una funció d’integració social i de
conscienciació de la importància de preservar el medi ambient.
El 2012 el taller se centrà en la utilització d’elements naturals que el bosc no necessita i que el
posen en perill, per tant es va fer una tasca de neteja a l’hora que s’utilitzaven els materials per a
la creació artística; el 2013 va girar en torn de l’Orquídia Spiranthes Spiralis, per realitzar un llibre
d’artista conjunt i el 2014 els participants varen haver d’Atrapar les ombres del bosc, de la muntanya,
de les flors i de les fulles, etc. Aquest va ser el primer any que es varen exposar les obres a la sala
d’exposicions que té la Fundació Setba a Argentona. El 2015, vàrem col·laborar per primera vegada
amb el Museu de Manresa per exposar les obres del taller, que portava per nom Rastres de natura.
I el 2016 ho vàrem tornar a fer amb el resultat d’un mes de treball sota el paraigües De la mòrula al
Cadaver Exquisit.
La principal novetat d’enguany és que, per primer cop, la Fundació Setba ha creat una convocatòria
oberta a entitats de Catalunya que treballen amb salut mental per participar en el projecte. Les
entitats presentades han entrat en un sorteig davant Maria Dolores Giménez Arbona, Notari del
Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya.
Les quatre escollides han estat Associació Ment i Salut La Muralla de Tarragona, Fundació Els Tres
Turons de Barcelona, El Turó Salut Mental Associació de familiars i amics de Vilafranca del Penedès
i Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell.
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Des dels cinc sentits
El taller artístic d’enguany ha consistit en l’observació de la natura des dels 5 sentits per tal de crear
peces d’art (col·lectives i individuals) a partir de la inspiració amb els elements de la natura.
Els participants han treballat amb materials vegetals per a la producció artística, i han après la
tècnica del collage i la seva evolució en la història de l’art.
El Collage (del francès, coller: enganxar) és una tècnica pictòrica consistent en la realització d’una
pintura o dibuix amb un o més objectes superposats o no, enganxats a un suport. El collage es pot
compondre de fotografies, fusta, pell, diaris, revistes, objectes d’ús quotidià, etc. Quan l’objecte
resultant se separa de la paret, parlem d’assemblage.
L’assemblatge és un procés artístic en el qual la composició tridimensional es fa combinant objectes
no artístics. Cal recalcar que aquests objectes no han estat dissenyats amb finalitats estètiques, sinó
que han estat redescoberts pels artistes, que els incorporen a les seves obres, per tal d’expressar un
missatge o emoció.
Durant el mes de setembre, una setmana cada grup, els participants han estat allotjats i han realitzat
els tallers a Cal Gras, una residència d’artistes que funciona com un alberg.
L’Alberg, com a continent, és una casa de poble amb diversos tallers i sales adequades per al treball
creatiu, d’experimentació, de coneixement, de reunió, d’intercanvi, de documentació, etc. Una casa
pensada per oferir allotjament temporal i comunitari, amb diversos dormitoris, cuina, menjador,
sales d’estar, pati, etc.
La Cultura, com a contingut, és entesa en el sentit més ampli per tal d’incloure qualsevol persona que
tingui interès per la cultura en general, el pensament, l’art i la convivència. De la mateixa manera,
incloure qualsevol llenguatge, disciplina, coneixement, activitat, etc.
Cal Gras té una especial cura amb la interacció entre residents, així com amb el territori, facilitant
l’intercanvi i el diàleg cultural. Per això és un espai ideal per al projecte Natura ésCultura, i per això
aquest és el tercer any que col·labora amb la Fundació Setba per fer-lo realitat.

