La pintura , el dibuix del nen
A vegades crec que la vida que el nen percep està fora del temps, de la raó, dels projectes, fora del
resultat i del perquè dels fets. Això fa que entendre la vida del nen estigui en ocasions lluny de la
comprensió dels adults.
El primer estiu de Gira-sol (espai de joc i consciència), ara fa 10 anys, els nens agafaven un paper i
feien un dibuix: un castell, un vaixell pirata ,...després giraven el paper i a l'altra cara dibuixaven
una casa, un cotxe i m'ensenyaven aquesta cara del paper.
Jo els vaig dir: "aquí ja podeu fer el vostre dibuix, el que tingueu ganes de fer, ningú us dirà què heu
de dibuixar, ni us posarà nota".
Des d'aquell estiu han passat per Gira-sol centenars de nens i els papers per pintar, la pissarra, la
terra del parc s'han omplert de colors, traços, figures i imatges de tot tipus.

En quin moment dibuixa el nen?
El nen dibuixa quan ell en té ganes, li ve de gust, quan troba l'espai preparat que convida a fer-ho i
adults que li permeten.
A Gira-sol no diem als nens “anem a dibuixar”, ni els donem cap dibuix per pintar, cap mostra
per copiar ni cap proposta de tema. Tampoc fem cap interpretació dels seus dibuixos.

Som acompanyants amb una mirada neta i atenta al servei de tots. No corregim, no oferim més
colors perquè creiem que ell en necessita més ( si no ho demana), no proposem noves tècniques, no
diem : (“no has omplert el paper”, “les cases no són rodones”...).

A Gira-sol tenim una manera de fer: Els adults acompanyem, distribuïm diferents espais a la sala i
preparem acuradament el material que presentem a cada espai. Donem la possibilitat que els nens
puguin estar sense fer res, observar , jugar i fer, en unes condicions tranquil·les on cada nen fa el
que té ganes de fer respectant el que fan els altres. Això dóna lloc a situacions de joc que he vist
altres vegades i a d'altres de noves molt riques i sorprenents.
Els nens de tot el món viuen, juguen i dibuixen, tinguin papers, joguines o no.
Arno Stern, estudiós dels dibuixos dels nens diu: “El nen no crea, no genera una obra, no inventa
fórmules rares, només obeeix a una inesgotable necessitat determinada pel seu programa genètic”.

Uns exemples viscuts de com els adults podem fer que els nens deixin de confiar en les seves
capacitats:
. Treballava en una escola unitària, un professor va donar un dibuix amb un elefant a una nena de 4
anys i li va dir que el pintés. Ella va començar a pintar l'elefant vermell. El mestre quan el va veure
la va renyar dient-li que els elefants no eren vermells. Ella es va posar a plorar i l'elefant es va
quedar allà. A partir d'aquell dia la nena esperava que el mestre li digués quin color havia d'agafar,
la por a fer-ho malament ja s'havia instal·lat. Va aprendre a desconfiar dels seus impulsos.
Arno Stern diu: No és per caprici que un nen pinta de vermell el cap d'un personatge, és perquè
aquest color té per ell una raó de ser particular. Aquesta se li imposa segons un mecanisme que no
té res a veure amb la imaginació o la fantasia”.
. Un altre nen de 2 anys feia dibuixar sempre el pare. Per ell els dibuixos del pare eren molt millors
que els seus, ell només sabia fer guixots i deia “jo no en sé”.
. Aquest any a l'escola amb nens de 3 anys, m'he trobat nens que quan es passen de la ratlla , o
pinten per equivocació alguna cosa que no toca, el bloqueig apareix , el plor, l'incapacitat de
continuar, de cop el seu mon queda remogut. Poden acceptar que s'equivoquen? que encara el seu
traç és ampli?. Els hi podem permetre?.
. A les escoles podem deixar que cada nen faci el seu dibuix i utilitzi els colors que prefereixi, o que
primer guixi i trobi la sobreabundància , en lloc dels límits ?
.Com volem que els infants siguin generosos el dia de demà si mai els hi hem permès, la

sobreabundància: que l'aigua vessi quan omplen la galleda , que el paper s'ompli, que la sorra
caigui...
Han de poder experimentar aquesta sensació de que n'hi ha.
Com nosaltres a la nostre infància : diners no en teníem , però si molta llibertat i camp per córrer i
experimentar i molta aigua, molta terra, molta palla, molt gra, moltes pedres....
. Aquí a l'escola que estic els nens gaudeixen en el pati fent boles de fang , perquè tot el pati es de
terra i poden agafar l'espai que vulguin i n'hi ha per tots ....
Com seria deixar de donar a tots els nens el mateix dibuix per pintar i omplir les parets de dibuixos
iguals, la mateixa forma, el mateix color,..?
Per el nen la repetició i evolució són complementaris. Ell va repetint els mateixos colors, formes,
figures,...i és en base a les repeticions i l'experimentació que arriba a una de nova o a trobar
diversos colors. Un dia descobreix el verd, al posar groc sobre blau, va fent rodones i en el moment
menys esperat apareix un quadrat. Fa només rodones i ratlles i més tard arriba a la figura humana.
No serveix per evolucionar amb seguretat, una sola vegada, una sola proposta.

Si donem les condicions naturals, l'evolució del dibuix dels nens sol seguir un mateix procés.
És important observar aquest procés en el nen.
Ell és feliç quan pot fer, amb tota confiança, sense que ningú es posi pel mig, donant ordres,
aprovació o posant interpretacions.
A Gira-sol el curs 2010-2011 vàrem adequar un espai per pintar: hem posat un suro de 4 x 2'5m en
una paret , i a sobre hi enganxem les làmines per pintar. Hem preparat també una petit moble per
per posar-hi els recipients de pintura, els pinzells, l'aigua i els draps.

Taula pintura

Ells mateixos se serveixen. És molt bonic veure com cada nen s'organitza i fa tot el procés: es posa
el davantal, agafa el paper que necessita gran o petit, de color, o blanc. L'enganxa amb xinxetes al
plafó i es posa a pintar. Quan ha acabat, el deixa assecar i va a netejar els pinzells. Als més petits els
preparem el paper nosaltres i els donem els colors d'un a un.
No m'he trobat ningú, ni petit ni gran que em demani opinió sobre el seu dibuix.
Els nens de 2 a 3 anys pinten el seu paper el del costat , continuen un de començat , cap nen ha dit
aquest es el meu o no me'l pintis , i quan acaben el deixen al suro. Tots flueix , tot continua...
Els més grans quan han acabat, després de netejar els pinzells i rentar-se les mans, se'n van a jugar
a una altra cosa.
És sorprenent quan algú fa les coses per ell mateix, només per ell, pel sol plaer de fer-ho, per la
satisfacció que li dóna, no perquè a alguna persona li agradi o el valori millor.
El que han fet ja està fet i en poden fer molts altres.
Cal que s'emportin els dibuixos, les fitxes?
Aquí us deixo una mostra: en Lluc va estar unes sis sessions fent aquest dibuix. En una sessió de
joc va demanar per pintar un dibuix amb pintura de pinzell. Li vaig posar el cavallet i el paper i li
vaig oferir colors. Va començar amb molta precisió, barrejant colors per trobar el que volia. La
primera sessió en va fer un tros i el va deixar. Altres sessions ni se'l va mirar però al cap d'unes
setmanes va dir que el volia continuar. Va continuar preparant la barreja de colors i va continuar
amb el dibuix. Va repetir el procés de deixar-ho i reprendre-ho unes quantes vegades... (el dibuix
encara és a Gira-sol) . Quan feia el dibuix estava centrat en el que feia, acabar-lo no era lo
important, la vida continua.

Gaudeixen en el moment que ho fan. La vivència s'encarrega de donar-li la força per descobrir la
vida i els fonaments de la mateixa.
Que magnífic poder fer el dibuix que ells tenen ganes de fer, mostrant-se tal com són i trobar adults
al costat que ho respectin.
La pintura és un llenguatge visual ,és un joc visual de formes , és un joc de desenvolupament
mental. És el trasllat de la realitat del volum al plànol.
Marta Graugés Rovira
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