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Germinació

el carrau blau
40 anys





40 anys germinant amb el Carrau a Sant Just

Enhorabona, gràcies i endavant amb el Carrau!

Fa 40 anys que dues grans professionals, amants de l'art i amb expertesa i estima pels infants van proposar crear un taller de 

plàstica a Sant Just Desvern. Però no un taller qualsevol, un taller pioner que utilitzava eines i materials que aleshores poca gent 

utilitzava. Feien art amb caixes de cartró, amb cables, amb materials que reciclaven i que acabaven sent quelcom bonic i artístic.

En tots aquests anys no puc evitar tenir una mirada a aquest passat enyorant les famoses exposicions al Mercat o la instal·lació que 

es va fer en memòria de Martí i Pol a Can Ginestar o la decoració espectacular de façanes o el record als 40 anys del Walden-7. 

Tantes i tantes exposicions i bons moments que hem viscut amb el Carrau Blau com a impulsor i protagonista, i amb el suport de 

moltes famílies de Sant Just que han confiat en el taller.

"Germinació" és l'origen, és la creació d'alguna cosa important, d'alguna cosa que té vida pròpia. 

I aquest ha estat el procés al llarg de 40 anys del Carrau Blau. La tasca artística, creativa i educativa que van iniciar la Soledat Sans i 

la Marta Balada, i que ara continuen la Laia Amargós i l'equip de mestres del taller, ha germinat i ha crescut amb força. 

El prestigi del Carrau Blau és un orgull per a Sant Just Desvern. Ha estat escola per a professionals, a nivell nacional i internacional, 

que l'han visitat i han seguit la seva filosofia. Llibres editats, exposicions i, sobretot, les estones i els moments únics que any rere any 

els infants i joves passen en el taller creant, construint i inventant noves formes, sentiments, sensacions i aprenent les tècniques 

amb total llibertat. Aquesta és l'essència del Carrau Blau.  

El Carrau Blau ha germinat i ha arrelat de manera profunda i amb força a Sant Just Desvern. La seva autenticitat rau en la seva 

trajectòria i és pròpia de Sant Just i de les persones que sempre han cregut i han treballat per tenir un taller de plàstica com el que 

tenim la sort de gaudir.

El Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau és l'origen de la creació artística de diverses generacions d'infants de Sant Just Desvern. 

Però aquesta germinació s'ha de cuidar, ha de tenir una terra fèrtil, s'ha de regar i d'aquesta manera les llavors germinen, creixen i 

es converteixen en plantes sanes i vigoroses.

Joan Basagañas i Camps

ALCALDE

Sant Just Desvern, maig de 2021



A voltes, però, l'oratge del vent les ha escampat com a referents pedagògics i han germinat arreu: 

escoles, institucions, ajuntaments, carrers i places, tot entrant a les cases de la gent per ser viscudes.

Durant més de 40 anys, un Sant Just de bona terra ha acollit en el Carrau Blau un col·lectiu d'infants 

que amb llenguatges diferents han plantat llavors pròpies.

Cada tarda, la pluja persistent i delicada de famílies, mestres, poetes i pintors les han regades i han 

germinat en el Taller.

GERMINACIÓ

Presentació i temàtiques

Avui, altre cop, la Natura, percebuda com un gran recurs de coneixement i gaudi, ha volgut també 

germinar en aquest nostre espai expositiu, ordenant les obres dels infants seguint el ritme de les seves 

pròpies temàtiques.

Natura esplendorosa. Natura florejada de records, tot un clam d'agraïments i reptes.

Aquí les fulles, aquí les flors, l'olivera i les arrels, les fruites i els codonys, llavors i escorces amb 

sotabosc de Fades. Tots els verds a pinzellades i la muntanya blava d'un pintor. La ciutat contaminada 

com a lliçó d'ecologia, el pas del temps classificat amb imatges fent història, i els continguts de la 

didàctica plantats en els petits testos del nostre hivernacle personal protegit de les tempestes.

Tanmateix, la gran llavor dels 40 anys ha celebrat la data, i amb el somni recurrent de cada infant 

pujant als arbres, ha creat una escaient obra col·lectiva: L'arbre viu!

                                                                                                             Carrau Blau

                                                                                                             Sant Just Desvern, primavera 2021



Aquí les fulles, aquí les flors, 2020Murals realitzats per tot l’alumnat de l’Escola Montserrat.



Perfils del turó de la Penya del Moro 
a Sant Just Desvern

Estudis previs en el nostre entorn han completat la percepció temàtica,

un diorama col·lectiu.

Proves de color, a fi de configurar, posteriorment, un estudi pictòric 
sobre la muntanya Sainte - Victoire de Paul Cézanne. 

Instal·lació al mercat de 50 pintures sobre tela que configuraran 

enriquint la diversitat de solucions expressives de cadascú.



Tots els verds a pinzellades i la muntanya blava d'un pintor, 2020-2021

Acrílic sobre tela 40 x 50 cm
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 Lletres, línies, gargots, dibuixos, llenguatges propis...

100 testos i 100 resultats pedagògics catalogats en quatre grups, 
A, B, C i D.

A Vàrem plantar llavors de signes gràfics i han germinat:  

 esgrafiat de ciment sobre fusta i l'aventura de quatre infants  

D Hem facilitat situacions i ha germinat la implicació de  

Els continguts de la didàctica plantats en els petits testos del 
nostre hivernacle personal protegit de les tempestes, 2021.

 d'artistes i del món cultural i han germinat: pintures, gravats, 

B Vàrem plantar interrogacions sobre qui som i han germinat  
 respostes de: Com som, què pensem, a qui estimem, què 

C Vàrem plantar aprenentatges de tècniques i materials, estudi 
 somiem...

 i una escultura...

 cadascú.

C C C C

D D



Canta l'arbre verdejant

i les branques pugen tant

que a mig aire ja són blaves.

Josep Carner

La gran germinació de l'arbre viu es nodrirà de la percepció 
de nens i nenes enfilats de branca en branca i centrarà el 
nostre espai expositiu.

L'arbre viu, 2021 
En procés



A Josep Perpinyà, recordant la seva bonica i reiterada exclamació:

Va... fem-ho bé. Endavant! 

I el Carrau Blau desplegava abastament les ales. 

I a tu, Irene, de qui tant hem après.

 

A tota una generació d'infants i joves que s'han fet ressò de la petjada creativa del taller, tot cercant respostes 
pròpies.

Sabem que avui, en qualsevol moment, retocaràs quelcom que el vent ha torçat. Tant petit com insignificant, 
tant important com admirat, tant ben observat com judicat, viscut i resguardat.

MAGNÍFIC!
És tot. 
Sabem d'infants. 

I quan se'ns creuin les mirades ens diràs,

Desitgem bons auguris al nostre nou alcalde Joan Basagañas i a tot el consistori, agraint l'atenció i el suport. 
Així com també, a totes i a cadascuna de les persones que ens han ajudat en la nostra tasca educativa.

Finalment, una forta abraçada a l'equip del Taller, Laia, David i Nati que acolliran amb il·lusió els nous reptes.

Soledat Sans, 2021



Lloc 

Planta superior del Mercat. 

Ptge. del Mercat, s/n

Horari 

Dimecres a divendres de 18 a 20:30 hores

Dissabtes de 11 a 14:30 hores

Visites guiades 

amb el professorat del Carrau Blau 

Dissabtes 22 i 29 de maig a les 11:30 hores. 

Visita guiada més activitat,

 adreçada a infants, a les 12 hores.

Cal inscripció prèvia al telèfon 

934 80 95 64 


