
MONOGRÀFIC SOBRE LA LLANA: MEMÒRIA, OFICI I CREACIÓ. 

El Monogràfic sobre la llana: Memòria, ofici i creació és un taller d’investigació en materials i  
processos on a través de la tradició i la tecnologia es busquen noves possibilitats d’aplicació i 
adaptació de la llana a un llenguatge contemporani. 

Fent un treball de camp a la Vall d’Àssua durant cinc dies, es proposa una immersió a la cultura 
de la llana en el seu entorn natural, visitant llocs vinculats a l’ofici i la tradició tèxtil. Aquest serà 
el punt de partida per a què els alumnes busquin noves solucions tèxtils sobre l’ús d’aquest 
material, posant èmfasi en la seva característica sostenible. 

Organitza: 
Escola Massana Centre d’Art i Disseny  

Col·labora: 
Centre d’Art i Natura 
Obrador Xisqueta 
Museu d’Esterri d’Àneu 
Museu del Pastor de Llessui 

Professorat: 
Pep Bringué 
Maria Campi 
Ester Sánchez 
Lina Ratia 
Laura Gómez 
Francesca Piñol 

Dates: del 8 al 12 d’abril 

Lloc: Centre d’Art i Natura, Farrera, Pallars. 

Termini de Sol·licituds: 25 de febrer de 2019 

Cost: 250€



EL MONOGRAFIC DE LA LLANA CONSTA DE: 

Una estança de cinc dies al Centre d’Art i Natura de Farrera. 
Visites a museus, obradors de llana i bordes. 
Tallers sobre transformació de la fibra de la llana, enfeltrat, tècniques de cistelleria, 
reconeixement de plantes tintòries i tintatge natural. 
Xerrades amb diferents professionals del sector, pastors, artesans i creadors. 

OBJECTIUS PEDAGÒGICS 
Donar una visió amplia de l’entorn a partir de diverses experiències personals, culturals i 
científiques. 

Conèixer l’entorn, pedagògicament pels estudiants l’interès radica en situar-los fora del seu 
territori més habitual, i potenciar la seva creativitat a partir del descobriment i coneixement 
d’aquest nou entorn i de les experiències viscudes en aquest sentit. 

Generar consciència cultural a través de la vivència de les diferències es vol transmetre als 
alumnes la comprensió de denominadors comuns culturals. 

Desenvolupar els llenguatges formals, introduint una nova metodologia de treball: l’adquisició 
per part dels alumnes d’eines conceptuals per a la interpretació de les formes per la seva 
funcionalitat i/o per la seva dimensió cultural. 

El resultat pedagògic és desenvolupar les competències dels estudiants en les metodologies del 
treball en grup, en la resolució de reptes creatius en contexts aliens a la seva realitat quotidiana 
i, en l’execució d’una resposta. 

DESTINATARIS  
El Monogràfic va destinat a alumnes de l’Escola Massana del Cicle Formatiu de Grau Superior 
d’Art Tèxtil i alumnes del Grau Universitari en Arts i Disseny, preferentment els que han triat la 
menció d’Arts Aplicades. 

SELECCIÓ 
El nombre màxim de participants és de 25 persones entre alumnes i professors. 



PLANIFICACIÓ 
Termini de Sol·licituds: 25 de febrer de 2019 

Sessió informativa: 14 de febrer de 2019 13.30h a la Sala d’Actes. 

Comissió de selecció: 
Francesca Piñol 
Núria Bitria 
Laura Gómez 
Carme Porras 

Llista definitiva de participants: 27 de febrer de 2019 

PROGRAMA:  

Dilluns 8 d’abril 
9:00 – sortida des de Barcelona 

La llana com impulsora de desenvolupament sostenible 
13:30 - Visita a l’Obrador Xisqueta, Rialp. 
Cultura material, els estris vinculats als oficis tèxtils.  
16:00  - Visita a l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu,  
Visita als fons reservats de teixits de l’Ecomuseu. 
Una mirada al territori. 
19:15 - Lluís Llobet , director del Centre Art i Natura de Farrera (CAN) 

Dimarts, 9 d’abril  
Natura i creació 
9:30 - Plantejament d’un Projecte d’intervenció a la Natura, en el marc de la Coma de Burg 
(Centre d’Art i Natura de Farrera) 
10:00 – “Art i natura” referents d’Art Processual a la Natura 
11:00 - Passejada a l’ermita de la Mare de Deu de la Serra. 
Primer contacte amb l’entorn. Primeres impressions en esbossos i fotografies. 
Matèria i ofici 
16:00  - Taller de transformació de la fibra de llana: Enfeltrat. Pla i volum. 



Dimecres, 10 d’abril  
Memòria oral, matèria i ofici 
10:00 - Trobada amb Pepe Bringué i Maria Campi, 
Filat, retorçat i tècniques de cistelleria. Nusos i xarxes. 

Natura, matèria i ofici 
15:00 - Taller de reconeixement de plantes tintòries. 
Recollida de plantes i escorces de l’entorn, per treballar el color. 
Taller de color: tintat de fibra i fil de llana. 
Creació d’un petit mostrari de colors. 

Dijous, 11 d’abril 
Creació en el territori 
10:00 -Revisió dels projectes plantejats pels alumnes.  
- Sessió de treball: Síntesis de les experiències, resum i ordenació de dades; classificació de 
les mostres obtingudes durant els tallers 

- Realització projecte. 

Divendres, 12 d’abril 
Cultura material, ofici i territori 
10:00 - Visita al Museu del Pastor, Llessui, 
11:00 - Excursió a les Bordes de Llessui amb el pastor i el ramat d’ovelles. 
14:00 - Cloenda 
16:00 - Sortida cap a Barcelona 
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