
En les pràctiques educatives en museus, especí-
ficament en tallers i visites per a escoles i ins-
tituts, se m’ha revelat amb força la qüestió de 
l’autonomia. Els primers avisos van aparèixer in-
esperadament en projectes dissenyats amb cura 
fins a l’últim minut. Vam començar a dubtar de 
la rigidesa de la seqüència lineal de les propostes 
en què totes les sessions anaven de manera sem-
blant. Un altre indici va venir de les propostes 
del MACBA en família, en les quals vaig consta-
tar (amb l’Experimentem amb l’art) que, a mesura 
que ens anàvem relaxant com a educadors, els 
participants començaven a moure’s per l’espai 
amb més fluïdesa, s’apropiaven dels temps i cre-
aven ambients de treball singulars en cada cas. 

En aquest punt, ens van començar a sorgir 
interrogants sobre quina mena d’experiències 
i possibilitats de trobada generem en el museu. 
Ens vam adonar que es necessita un exercici 
d’atenció als espais i a les seves dinàmiques per 
imaginar una manera d’ocupar-los més amable 
i hospitalària que n’afavoreixi el vincle. Unes 
pràctiques que deixin temps per a l’observació 
i l’escolta atenta. I teixir així converses no simu-
lades que impulsin la capacitat de triar i pensar 
per un mateix.

En aquest marc van aparèixer nous dubtes: 
el perill de pensar una autonomia que alimenti 
la individualitat imperant. Per això, em propo-
so l’exercici d’imaginar una autonomia amb pell. 
Pensar-la com un cos situat i inacabat que, a 
banda de la raó, necessita de l’entorn i dels altres. 
L’autonomia amb pell que imagino necessita ca-
rícies, és sensible a l’ambient, s’esborrifa quan fa 

fred i sua quan entra en acció persistentment. 
És una autonomia que s’ha de cuidar perquè es 
mantingui atenta i conseqüent, però a la qual 
també li surten pèls en els llocs i en els moments 
menys esperats. Una autonomia amb pell que 
assumeix la responsabilitat dels cops que dona, 
i que demana ajuda, si cal, per reprendre l’acció. 
D’aquestes exploracions i diàlegs oberts a l’inter-
canvi de sabers és des d’on es pot manifestar el 
pensament per un mateix i amb sentit crític dels 
nostres cossos. 

Així, aquesta autonomia no consistiria en 
una cosa a aconseguir, sinó en una cosa que ens 
obre camí, però que ens exigeix ètica i responsa-
bilitat, i que ens fa assumir els límits i les capa-
citats de la nostra pell vulnerable. En aquesta 
accepció del que pot fer un cos singular, també 
n’emergeixen les necessitats, i això ens ajuda a 
pensar l’autonomia des de la interdependència, 
en la creació de situacions de confiança on es tei-
xeixin sinergies. Des d’aquesta posició, ens allu-
nyem d’una lectura de l’autonomia entesa com 
a lluita competitiva entre éssers independents 
i aïllats, que no busca la confluència, i iniciem 
un procés de compromís col·lectiu de cossos 
amb capacitat de reflexió i decisió. 

Des d’aquesta autonomia amb pell, po-
dem pensar la manera de potenciar contextos de 
confiança i arriscar-nos a imaginar nous espais 
i temps de relació amb la ciutadania, que ajudin 
a fer sorgir sabers nous i ens facin buscar les 
emancipacions que els possibiliten.

Isaac Sanjuan és educador.

UNA AUTONOMIA 
AMB PELL 

ISAAC SANJUAN

33


