
COSIM LES NOSTRES HISTÒRIES.
TALLER D'ARPILLERES A MANRESA

Durant el 21 i 28 de juny i el dia 5 i 12 de juliol des de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors
Sirera vàrem realitzar un taller d’arpilleres de deu hores amb usuàries del projecte d'Entre
Tothom (de l'Ajuntament de Manresa gestionat per la Fundació Apip-Acam) i Càritas-Manresa.
Les participants, que van ser unes vint en total, son dones que es troben en una situació difícil...
La majoria són dones migrades de diferents cultures, que estan lluny de la seva família i del seu
país d’origen. Algunes no disposen de papers, d’altres no tenen feina, són usuàries dels serveis
socials, amb dificultats en l’habitatge. Algunes estan soles aquí, no tenen gaire xarxa social,
tenen l’autoestima delicada i algunes ni tan sols parlen català o castellà. 

Pel taller vàrem comptar amb la coŀlaboració de la Tasnim Khaled Noueir, refugiada siriana a
Manresa, membre de l’entitat Integració i Concòrdia, constituïda a la ciutat amb l’objectiu de
sensibilitzar a la població sobre la necessitat d’exigir vies segures i una millor acollida per a
totes aquelles persones que fugen d’una guerra, d’un conflicte o d’una situació de precarietat.
Ella va facilitar la traducció dels continguts del taller i dels comentaris o preguntes de les
senyores per tal de poder-nos comunicar. Totes elles van estar molt contentes de compartir
aquest espai comú, agraint poder-se alliberar, per uns moments, de les seves realitats
quotidianes, passar una estona agradable i conèixer a altres dones que viuen situacions
semblants a les seves, compartint moments únics per recordar sempre, tal com van expressar. 

El taller es va iniciar fent una introducció a les participants en aquest tipus d’artesania, un
recurs tèxtil com a forma de narrar històries personals, motivant a les participants a crear-ne
alguna. 

Les arpilleres són un tipus de treball tèxtil que es realitza sobreposant teles i unint-les amb
diferents brodats. Procedeixen d'Amèrica Llatina i el seu origen es troba en la tradició xilena a
mitjans dels anys 70 en denúncia als fets polítics que es vivien sota el règim d’Augusto
Pinochet. Mitjançant el treball tèxtil -teixir, cosir, brodar, fer punt...- a molts llocs del món les
dones han vingut expressant i comunicant diferents realitats. 

Les arpilleres, entre molts d’altres objectius van servir com a forma de teràpia per parlar les
experiències viscudes, i a dia d’avui encara n’és un art viu a diferents llocs i contextos del món
per descriure diferents realitats. Aquests continguts van ser presentats mitjançant la
visualització d’un powerpoint, compartint i imatges i informació sobre aquetes. Les senyores
xilenes, agrupades en coŀlectius ‘d’arpilleristes’ van començar a teixir les seves pròpies
realitats que vivien durant el règim dictatorial.  

 

Alba Sanfeliu Bardia i Tasnim Khaled Noueir



Les arpilleres van servir per denunciar políticament allò que estava passant a
l’interior del país, sent enviades a l’exterior per tal d’informar de la realitat política
interna. A la vegada elles van poder expressar les seves pròpies realitats, tant a
nivell individual com coŀlectiu, convertint-se en agents que tenien moltes coses a
dir si se les volia escoltar, permetent-les-hi alhora obtenir recursos per les seves
peces i també poder canalitzar, a nivell terapèutic o sanador les seves experiències
vitals marcades per la dictadura. Aquesta presentació inicial va incloure la
visualització del curtmetratge animat ‘Como alitas de Chincol’, de Vivienne Barry
(https://www.youtube.com/watch?v=CNKeLhTyiWQ). 

També es va posar en context altres iniciatives tèxtils a nivell internacional -Perú, 
 Àsia Central, Sudàfrica, Afganistan, Irlanda del Nord...- i nacionals, projectes
impulsats per l’Associació Teixint Fils d’Emocions ARTiPAU -Ikastola Ander Deuna
País Basc, Plegamans i Caldes de Montbuí, Hondures, Fundació Marpí, IES
Coromines, IES Euclides, Barcelona Conviu, TFE intercanvi Barcelona-Hondures-; i
dels projectes impulsats per la Fundació Ateneu Sant Roc-Badalona. 

Abans de començar amb el treball tèxtil es va dur a terme una activitat de
sensibilització seguint la metodologia plantejada per l’Associació Teixint Fils
d’Emocions ARTiPAU per tal d’entrar en contacte amb la creativitat de cada una de
les participants, sense jutjar-se i obrint un espai facilitat per la realització artística
d’expressar-se i sentir-se contactant amb el ser. L’activitat plantejada va ser ‘Qui
sóc jo?’, consistint en plasmar en un paper DinA-3 dividit en tres seccions de
realitzar un dibuix de sí mateixes a la part central i al costat esquerre i dret del
dibuix dibuixar fletxes per tal d’identificar coses que els hi agraden o que no els hi
agraden de sí mateixes. Dels ulls calia identificar coses que m’agrada veure i coses
que no; del nas coses que m’agrada olorar i coses que no; de la boca coses que
m’agrada dir i coses que no; del cor, coses que m’agrada sentir i coses que no; de
les mans, coses que m’agrada fer i coses que no i dels peus coses que m’agraden
viure i coses que no. 

Després de l’activitat, assegudes en cercle es va compartir allò que havíem
dibuixat, com ens havíem sentit en dibuixar-nos, si ens havia estat fàcil o difícil
identificar les coses que ens agraden o no de nosaltres...

https://www.youtube.com/watch?v=CNKeLhTyiWQ


En la tercera jornada, previ a començar a teixir es va visualitzar el petit vídeo per
reflexionar ‘La pastilla de jabón’ (https://www.youtube.com/watch?v=KdydRMoVgrM)
on es va entregar una pastilla de sabó a diferents escultors i un ganivet demanant-
els-hi què és el què veien... sent totes elles transformades en diferents escultures. 

La proposta de visualització d’aquest vídeo, plantejada per la metodologia TFE
ARTiPAU pretenia inspirar a les participants que poguessin imaginar què és allò que
elles voldrien teixir a la seva arpillera. Partint d’un primer esbós dibuixat en un paper
d’allò que voldrien cosir, van començar a agafar fils, agulles i teles per començar a
teixir. Es va deixar la porta oberta a que cada una d’elles narrés allò que era
significatiu per a elles, sense marcar cap pauta. Així doncs van començar a cosir
diferents escenaris... relacionats amb records dels seus països d’origen (les
participants eren del Marroc, de Síria, de Veneçuela, de Colòmbia, de Catalunya...), de
somnis, d’exili, de persones a qui estimen, de coses que els hi agraden,              
                    d’espiritualitat... continuant i finalitzant el procés en la darrera jornada. 

https://www.youtube.com/watch?v=KdydRMoVgrM


Durant el taller, es va notar l’evolució significativa de la confiança entre les dones, en cada
sessió entre totes van saber que darrera de l’existència de cadascuna de nosaltres hi ha una
història forta, no gaire agradable però que l’ambient va permetre compartir, adonant-se que no
són les úniques que tenen problemes a les seves vides afavorint a l’empatia. Malgrat la
diversitat de les participants, diferents idiomes i orígens, van poder obrir converses mentre
cosien, fent xarxa de noves amigues i escolta mútua de totes les parts. 

Les que no entenien gaire l’idioma castellà o català van estar parlant entre elles també i
explicant el significat de les seves arpilleres. La diferencia de nivell de coneixement de costura
va ser bona excusa per generar més comunicació i somriures, les que en sabien més, ensenyaven
a les que en sabien menys. I altres, simplement gaudint i fent amb la seva manera amb
satisfacció i tranquiŀlitat. Alhora la dinamitzadora va facilitar un espai còmode i de confiança,
mitjançant la seva manera d’explicar i de donar llibertat absoluta a l’hora d’expressar-se a
través de les arpilleres. 

En la última sessió, totes les participants van mostrar agraïment de l’oportunitat d’aprendre
aquesta nova tècnica, i despertar a dins d’elles nous talents, reforçant la confiança en sí
mateixes adonant-se que malgrat no saber la tècnica o fins i tot cosir, se’ls hi facilitava
l’oportunitat simplement de provar-ho deixant-se portar. A moltes d’elles els hi agradarà seguir-
ho fent a casa, per expressar alguna emoció o jugar amb els seus fills d’aquesta manera. Totes
elles van quedar encantades i satisfetes valorant allò que han fet amb les seves mans junt amb
els seus cors. 

Tot i que el taller es va anar desenvolupant amb anades i vingudes de la seva participació degut
a les seves realitats quotidianes, volem agrair la participació a totes elles. El clima que es va
crear durant el desenvolupament del taller va ser molt sincer, les dones van obrir-se ràpidament,
compartint les seves situacions personals i oferint-se a ajudar-se amb el què calia en tot
moment i mútuament. Esperem poder repetir l’experiència. 



‘Y lo bonito de esta vida es coser sueños, bordar
historias y desatar los nudos de nuestra vida’



Soy nativa de Venezuela, tengo cinco hijos y cinco nietos. Yo estoy en Cataluña. Todos están
en otros países. Mi hijo mayor está en Cataluña junto con sus dos menores hijos, pero su hija
mayor está en Brasil. Mi segundo hijo está en Madrid y su hijo está en Estados Unidos. Mi
tercera y cuarto hijo están en México y mi nieto, hijo de mi hija también está en México. Mi
último hijo con quién me vino en 2017 está en Madrid. ¿Entonces cuál es mi deseo emulando lo
que querían decir las arpilleristas en su momento de llevar un mensaje? que todos
regresemos algún día a nuestro país porqué todos y cada uno en especial desea volver a sus
playas tan bellas, a nuestros amigos de la infancia. Reflejé lo que yo venía pensando hace
muchísimo tiempo y yo no podía plasmar, no sabía cómo plasmarlo y esto me ha ayudado
definitivamente. Ahorita puedo afrontarlo porque ya en otra oportunidad no lo hubiera podido
hacer por el llanto, porque es muy triste, y ahorita lo afronto porqué ya estoy como en la etapa
de resignación, de que te tienes que quedar tranquila porqué ya mis amigos y mis familiares
que quedaron allá ya no me dicen que me vaya, antes me decían, vente, tus hijos están
regados, ya no son tuyos, te queda la otra familia. Ahora me dicen lo contrario, no se te ocurra
venir. ¿Por qué, qué me quedó allá? De tantos años de trabajo, de lo que adquirí a lo largo de
mi vida en tanto trabajo que estuve y sin embargo estuve 30 años en empresa de
telecomunicación de Venezuela, luego ya al final estaba como corredora de seguros, estaba
en estética de una sobrina... Aún no he finalizado la arpillera, pero necesito terminarla porqué
yo sé que mis hijos al verla se van a sentir identificados también. He representado el mapa de
Venezuela, y me faltan las flechitas de dónde están mis hijos y flechitas de regreso hacia
Venezuela. Algún día nos reuniremos todos en cualquier parte del mundo, conversamos en un
sitio y allí nos veremos y bueno imagínate el abrazo cómo será. Este día llegará, yo estoy
segura. 

Les seves obres: 

 Sonia Mendoza



Tasnim Khaled Noueir
Amb la meva tela d’arpilleres he intentat representar una vista de la meva ciutat
Hamah a Síria, el Riu de l’Àsi. Aquest riu és un lloc molt maco on hi guardo bons
records amb la meva família, però també records de por. Aquests s’associen amb
l’aigua, on una vegada va caure un home davant meu i sense saber nedar, es va
ofegar. Aquest record el veig borrós ja que tenia cinc anys, però el recordo bastant
bé. Degut a la guerra, durant un període de temps el color de l’aigua va canviar,
tenyint-se del vermell de sang. Sí, de sang, degut a la presència de víctimes
mortes llançades al riu. La seva aigua havia vestit el vestit de la mort. Era horrorós.  

M’ha costat fer els marges de l’arpillera i he reflexionat mentre que ho intentava
fer. Tenia dues opcions de com fer-ho: la primera era, que estigui molt ben fet i
maco, i sobretot és més segur (l’ús d’una agulla gran que no fa mal), però costa
molt de temps i feina. La segona era que no quedés tant bonic, però amb
l’avantatge que s’acaba ràpid (més ràpid que la primera manera) i el gran
desavantatge era la inseguretat (punxar-se els dits). He trobat en l’arpillera un
gran exercici de practicar la paciència, em conec pacient però depèn de la
situació, no era pacient amb l’arpillera i al final he acabat triant el segon camí que
té més dificultat per falta de paciència. 

Entre la penúltima i la última sessió no he avançat gaire, respecte les altres dones
participants que han anat a ‘tope’. Però totes hem estat gaudint molt i trobant en
les teles i els colors dels fils un refugi dels nostres pensaments atrapats a
l’interior nostre i com una manera d’expressar tot allò que ens agrada i fins i tot,
allò que ens incomoda. 



Judit Carmona 
Yo lo que he hecho ha sido el mar porqué evidentemente yo me identifico mucho con el mar
porqué para mí el mar me da paz. Ahora sí que es verdad que me siento una mujer libre, he
pasado muchísimo, de hecho, se ven los caminos, las huellas que he dejado por mi camino. 

He representado a mi hija y a mí, que siempre va conmigo y que tengo que pasar todo esto
porqué pienso que el final del túnel, como que voy viendo el sol entre las nubes, que lo acabaré
viendo. La verdad es que lo he pasado muy mal pero creo que nada ni nadie me va a poner esta
barrera para que no pueda seguir avanzando, después de todo lo que he pasado, pues que de
todo se sale y que tiraré hacia adelante y que sobre todo lucharé siempre por lo que tengo, a mi
hija que es mi prioridad. 

He puesto una frase que me gustó muchísimo del curso ‘Despréndete de todo lo que no te
permite avanzar’, me siento muy identificada con esta frase. 

Estoy contenta con el resultado, ha costado un poquito pero de todo se sale y hacia adelante.
Me siento realizada por haber hecho esto y estoy super contenta, me voy super contenta. Le voy
a poner la fecha y todo y el día de mañana haremos recuerdos. He aprendido otra cosa, me he
implicado a hacer algo, quién sabe si el día de mañana no lo voy a seguir haciendo. El saber no
ocupa lugar. El inicio ya lo tengo. 



Djamila Mekraldi
He dibuixat la Verge Maria perquè és una persona que representa la puresa,
segons la nostra creença ningú la va tocar, no va fer sexe amb ningú, totes les
poblacions, aquell temps i ara argumenten o donen suport a la seva puresa. Com
que la Verge Maria no va tocar a ningú quan va començar a sentir que estava
embarassada es va espantar i quan va començar a tenir panxa vestia roba ampla i
es va escapar de casa. A sota d’una palmera de dàtils va donar a llum i Déu li va
donar la senyal de que conservés la paciència, que no es desesperés. Com que tenia
molta gana i set li va oferir el fruit de dàtils perquè s’alimentés. Quan va parir a
Jesús es diu que ell va parlar i que va dir que la seva mare no havia fet res. Davant
de tots els pobles una noia embarassada certament havia fet alguna cosa amb
algú, però déu va enviar aquest missatge mitjançant Jesús dient que la Maria no
havia fet res, que era pura. El color groc al voltant de la Maria representa llum. Déu
va enviar el missatge d’un text a l’Alcorà que diu que no té cap fill, ni pare ni mare,
Jesús no és fill seu. Altres creences sí que diuen que és fill de Déu però a l’Alcorà
déu mateix diu que no. És una dona que representa la puresa i la seva paciència
davant dels problemes que va afrontar quan davant de tots els pobles la van negar i
per a mi m’agrada molt representar-la, perquè representa un referent. Fent
l’arpillera m’he sentit molt bé. Amb els cors he representat que Déu és
misericordiós, tendre i pot amb tot. Representen l’amor, que també hi ha obertura a
una recompensa sempre després de cada duresa. 



Hind Eljasouli A la meva arpillera no sabia què fer...
m’agrada moltíssim veure roba a les
botigues, però moltes vegades no porto
diners però si el preu és baixet m’ho puc
comprar. M’agrada la roba però també
m’agrada molt la cuina i fer pastissos i
menjar. Ara bé, sempre arreglo la roba si
cal cosir-la, però cosir peces a mà no en sé,
a màquina sí (ens ensenya una fotografia
d’un vestit marroquí que ha fet ella). Va
estar un any a una madrassa per aprendre a
cosir. En el taller m’he sentit bé, quan cuso
em sento alliberada de coses i m’he sentit
molt de gust. Moltes gràcies. 

Sara Navarro

Jo he representat cors, el meu i els dels meus fills
perquè per a mi són molt importants, a part del pare,
però com s’ha comportat de la manera com s’ha
comportat ara ha d’aprendre a valorar el què té. Ell
se sent trist perquè no surt però no surt perquè
alguna cosa no ha fet bé. Jo li vaig dir que ha de
valorar el què té perquè la seva família estigui amb
ell. Jo ho vaig passar molt malament durant la
pandèmia amb ell. Els meus fills per a mi són
sagrats. M’ha agradat molt venir, he conegut a gent,
m’he sentit molt còmode. 

Hanane Itrour
Me gusta la ropa. Es la primera vez que
coso telas. He representado a mi hija
Anaïs y a mi hijo Imran. Mi corazón, el
corazón de mi marido y a mis hijos. Me he
sentido muy tranquila, me ha gustado
mucho, muy bien.


