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El Taller de Materials Tous. Un espai docent per la recerca  
i la transferència de coneixement a la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona

I.		Introducció.	Sobre	la	classificació	
de	“materials	tous”

Per a la física, “materials tous” són aquells amb 
propietats que ens permeten la deformació i la 
conformació per fluctuacions tèrmiques o amb 
mínim esforç (Institute for Condensed Matter 
and Complex Systems 2021). Per a la quími-
ca, i també per a altres ciències, sota l’etiqueta 
Soft Materials/Soft Matter s’engloben col·loides, 
cristalls líquids, alguns biomaterials i polímers 
(Hamley 2007). Ara bé, si ens atenim al camp 
de les arts plàstiques i en especial al camp del 
llenguatge tridimensional, sota el paraigua de 
materials tous hi podríem encabir tots aquells 
materials que no són inclosos en les classificaci-
ons canòniques de l’escultura, com ara la pedra, 
la fusta, els aliatges metàl·lics com el bronze, o 
fins i tot la ceràmica i l’escaiola (Krauss 1997). 

Per “tous” ens referim a materials dels quals 
se n’estén l’ús artístic a partir de la segona meitat 
del segle xx, més enllà de les avantguardes, i de 
la mà de moviments com ara l’art conceptual, 
l’art povera, el Land Art o l’art feminista dels 60 
i 70, que hi busquen i hi imprimeixen un sentit 
ideològic en la seva aplicació (Del Diego 2015; 
Phelan 2005). És durant aquesta època que au-
tories com Magdalena Abakanowicz, Eva Hes-
se, Josef Beuys, Nils-Udo, Fina Miralles o Ro-
semarie Trockel popularitzen en les seves obres 
l’ús de materials i tècniques aplicades que, si bé 
fins llavors no havien tingut gran consideració 
en l’Art en majúscula, ja ens acompanyaven en 
la quotidianitat, des de sempre: teixits, feltres, 
conformats sintètics i naturals; recobriments i 
tractaments (tints, estampacions, termofixats); 
i amb tots els verbs pertinents que s’hi vinculen 
(cosir, teixir, trenar, enfeltrar, tenyir, etc.). 
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Aquesta “validació” permeté que, a occi-
dent, des de llavors i amb la suma d’altres fac-
tors històrics (interès en la recuperació de la 
memòria i la tècnica, pel treball social i coo-
peratiu, per la sostenibilitat i temes de gènere), 
els materials tous s’obrissin camí com a confor-
madors d’escultura fins els nostres dies. Mal-
grat això, no es té constància que en els centres 
universitaris a l’estat espanyol —escoles i més 
endavant facultats de Belles Arts— s’incorpo-
ressin espais i assignatures específiques per 
tractar-los en un sentit coral fins que arribem 
al segle xxi. 

II.	Breu	genealogia	de	l’espai

A inicis dels anys 2000, l’alumnat dels estudis 
de Belles Arts de la Universitat de Barcelona 
(UB) comença a expressar la necessitat de dis-
posar d’un espai de taller especialitzat on tre-
ballar amb materials escultòrics “no convenci-
onals” i vinculats a una perspectiva de gènere 
(Pulido i Grau 2013). En aquest context, al-
guns membres del personal docent de la Facul-
tat de Belles Arts s’involucren en la realització 
de diversos projectes de recerca i d’innovació 
docent finançats que inclouen la possibilitat 
d’establir i consolidar al llarg d’una dècada un 
nou espai amb unes característiques adients 
per aquesta tasca.1 

Neix així el Taller de Materials Tous (TMT): 
un espai de treball i laboratori especialitzat si-
tuat a la Facultat de Belles Arts UB que dona 
servei als projectes i assignatures dels principals 
estudis que s’imparteixen al centre.

1. Es tracta, entre d’altres, dels projectes de recerca finançats 
per l’Institut Català de les Dones: “Suport a la docència als 24 
crèdits de lliure elecció en el currículum de l’ensenyament de Be-
lles Arts de la UB sobre perspectiva de gènere” (any 2006, codi 
U-49/06); “Suport a la Docència, trànsit als nous plans d’estudi 
090909: alternatives per a l’Ensenyament de Belles Arts de la UB 
sobre perspectiva de gènere” (any 2008, codi U-22/08); i “Do-
nes, ecologia i art. Mirades artístiques des del femení al medi 
ambient” (any 2010, codi U-77/10). I, també entre d’altres, dels 
projectes d’innovació docent finançats per la Universitat de Bar-
celona a través de diversos programes: “La pràctica arranjada” 
(anys 2006-2010, codi 042026); i “Materials i tecnologies en l’art 
efímer i tendències contemporànies des del Laboratori de mate-
rials tous” (anys 2007-2011, codis 2007PID-UB/32, 2010PID-
UB/32 i 2010PID-UB/52).
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El laboratori, en la seva localització actual 
als soterranis de l’edifici principal de la facul-
tat, és un equipament adscrit als tallers d’es-
cultura del centre i coordinat per professorat 
d’aquesta àrea de coneixement. Es tracta d’un 
espai polivalent, reglat, habilitat per al treball 
amb seguretat de teixits, llana i feltres, mate-
rials naturals i de reciclatge i els seus tracta-
ments superficials. Altres materials que podri-
en considerar-se “tous”, com ara resines, làtex, 
ceres/parafines i altres materials de colada, te-
nen habilitats altres espais de taller específics 
en la facultat (Grau i Porquer 2020). El labo-
ratori compta amb espais per activitats teòri-
ques-pràctiques i de pràctiques de laboratori, 
de treball en sec i en humit, i amb una infra-
estructura adient per a les tècniques que s’hi 
desenvolupen. 

Durant el curs 2020-2021, el TMT acull 
activitats d’assignatures obligatòries transver-
sals del Grau de Belles Arts UB de primer curs 
(Laboratori d’Escultura) i tercer i quart curs (Ta-
ller de Creació 2, Taller de Creació 3), així com 
una optativa específica de segon cicle (Unitat 
d’Experimentació Artística “Nous recobriments 
i continents en art”). Acull, també, activitats 
puntuals per projectes de Treballs Finals de 
Grau (TFG) de Belles Arts i experimenta cions 
per algunes matèries del Grau de Disseny. 

III.		Eixos	de	treball.	Transferència	
de	coneixement	i	recerca	al	TMT

Per la seva idiosincràsia, la seva genealogia i 
pels continguts de les assignatures que s’hi 
imparteixen, el TMT serveix com a espai per 
articular sis eixos de treball interconnectats: 
1) Oferir a l’alumnat el contacte directe amb 
tècniques, procediments i tecnologies de ma-
terials tous dins l’estructura d’assignatures de 
Grau; 2) Nodrir de nous coneixements pràctics 
a estudiants i docents a través de formació com-
plementària amb especialistes; 3) Establir col-
laboracions amb altres equipaments afins a tra-
vés de visites i convenis; 4) Fomentar accions 
en clau d’aprenentatge de servei artístic o art 
social vinculades a l’art tèxtil; 5) Formar trans-
versalment en competències sobre gènere, ètica 
professional i sostenibilitat en art; i 6) Difon-
dre, des de la filosofia del coneixement en codi 
obert, els materials docents desenvolupats.2

1)  Oferir a l’alumnat el contacte directe amb 
tècniques, procediments i tecnologies de 
materials tous dins l’estructura d’assigna-
tures de Grau:

  Els plans docents d’algunes assignatures 
del Grau de Belles Arts UB de l’àmbit 
d’Escultura incorporen continguts espe-
cífics sobre Materials Tous, el que permet 
a l’alumne tenir-hi un contacte construc-
tiu al llarg de la carrera. Les activitats de 
taller experimental i pràctiques de labo-
ratori d’aquestes matèries es duen a terme 

2. Per mor de la natura breu d’aquesta comunicació, optem per 
fer una descripció no exhaustiva dels eixos, i emparar-nos en les 
referències bibliogràfiques a treballs previs i enllaços web, per tal 
que la persona lectora pugui ampliar segons el seu interès. 

Vistes parcials del Taller de Materials Tous.  
A l’esquerra, espais per treball en sec (costura, teixit, 
enfeltrat amb agulla) i  sessions teòrico-pràctiques.  
A la dreta, infraestructura per treball en humit (remullat 
de fibres, enfeltrat a l’aigua, tenyit, bundle dyeing, 
termofixat).
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al TMT, fent incís específic en tècniques 
i procediments com ara els tints naturals 
sobre fibres vegetals i animals, l’enfeltrat 
de llana, el teixit o la fabricació de paper. 
El taller s’adapta, també, al desenvolupa-
ment de propostes lliures de l’alumnat en 
Materials Tous en altres assignatures, el 
que permet nodrir l’espai de noves tècni-
ques i procediments. 

2)  Nodrir de nous coneixements pràctics a 
estudiants i docents a través de formació 
complementària amb especialistes:

  Motivats per interessos específics de 
l’alumnat o per iniciativa docent, a tra-
vés de les assignatures el TMT convida 
cada curs a professionals externs, esta-
blerts o emergents —en forma d’antics 
alumnes— per impartir workshops espe-
cialitzats que s’obren a tots els usuaris 
sobre: tècniques de cistelleria, estergit, 
patchwork, tapís i brodat i en materials 
com vidre, suro o resines vegetals. Així 
mateix, s’organitzen també tallers i ac-
tivitats en espais externs, el que permet 
un contacte directe amb entorns reals 
de treball (fàbriques, centres de produc-
ció, museus…), com el descrit en el TFG 
d’Anna Gutiérrez (2017), en torn la fabri-
cació i l’ús de paper de lli amb finalitats 
expressives al Molí Paperer Ca l’Oliver 
de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) 
i el Museu Molí Paperer de Sant Joan les 
Fonts (Girona).

3)  Establir col·laboracions amb altres equipa-
ments afins a través de visites i convenis:

  El contacte amb l’exterior es formalitza en 
l’establiment de sinèrgies estables amb al-
tres centres de formació artística, associa-
cions i espais expositius en el territori ca-
talà al voltant dels Materials Tous i la seva 
difusió. Aquesta vinculació formal s’efec-
tua a través de convenis de col·laboració 
d’Aprenentatge Servei o sota el paraigua 
del Grup d’Innovació Docent Consolidat 

ATESI (Art, Territori, Estratègia docent, 
Sostenibilitat i Intervenció social – GIN-
DOC-UB/162) que empara la majoria de 
docents que treballen al TMT. En aquest 
sentit, es poden destacar les accions es-
mentades als textos d’ATESI (2018; 
2018a), Grau et al. (2016, juny) i Porquer, 
Grau i Piñol (2015). 

4)  Fomentar accions en clau d’aprenentatge 
de servei artístic o art social vinculades a 
l’art tèxtil:

  També al voltant de les assignatures que 
s’imparteixen al TMT, per iniciativa 
d’alumnat o bé a través de projectes ar-
ticulats pel professorat, es desenvolupen 
accions d’aprenentatge-servei (ApS) ar-
tístic i tèxtil reglades, com les descrites 
per Porquer, Grau i Asensio (2020). En 
aquestes accions, els i les estudiants po-
sen en pràctica allò aprés en l’espai de ta-
ller (tècniques, mètodes i metodologies) 
per donar servei o cobrir una necessitat 
d’un col·lectiu o institució mentre asso-
leixen i consoliden coneixements.

5)  Formar transversalment en competències 
sobre gènere, ètica professional i sosteni-
bilitat en art:

  A través dels continguts teòrics i tècnics 
de les assignatures i dels projectes ApS, 
els i les estudiants entren en contacte 
amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i els continguts de sostenibi-
litat social, econòmica i ambiental; pers-
pectiva de gènere i ètica professional. 
Poden establir així un codi personal de 
bones pràctiques de cara al seu futur, que 
es constata en els seus TFG (entre d’al-
tres, els de Camprubí 2020; Nieves 2019; 
Trepat 2017 i Crespí 2016).

6)  Difondre, des de la filosofia del coneixe-
ment en codi obert, els materials docents 
desenvolupats:

  L’últim eix de treball del TMT és la di-
fusió del coneixement que s’hi genera. 
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En aquest sentit, les metodologies i tèc-
niques treballades al taller (apunts, fit-
xes docents i metodològiques) es fixen en 
documents de text i visuals, físics o vir-
tuals, que es reparteixen entre l’alumnat 
del taller i que s’allotgen en els Campus 
Virtuals de les assignatures, en el dipò-
sit digital de la Universitat de Barcelona i 
en les pàgines web del professorat que hi 
participa.3 Així mateix, aquesta informa-
ció pren forma també de comunicacions 
en congressos (Moreto, Daroca i Pacheco 
2020) o llibres especialitzats (Grau i Por-
quer 2017).

3. Campus Virtuals: http://diposit.ub.edu.
Webs professorat: http://jmporquer.com/materialesdocentes.

IV.	Discussió	i	interès	de	la	proposta

En els pròxims anys el TMT aspira a continu-
ar amb la seva tasca de docència, recerca i rei-
vindicació; a seguir facilitant el desenvolupa-
ment d’iniciatives de creació artística en clau 
sostenible i ètica, projectes de transferència 
que apostin pel manteniment d’un ecosistema 
cultural transversal i innovador. Les persones 
que hi treballen estan obertes a seguir establint 
sinèrgies amb espais formatius d’interessos si-
milars, entenent que només des de la col·labo-
ració oberta i el diàleg creatiu és possible de-

senvolupar una activitat significativa. 
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