
Aquest exercici és un assaig per superposar i vin-

cular dos espais: una superfície que es transfor-

ma segons els límits de l’hospitalitat, un marge 

on se situen l’hoste i l’amfitrió, el límit de dos 

mons possibles, de dues dimensions, el llindar 

que els separa i uneix alhora.

 ¿Quins són els límits de l’hospitalitat 

dels espais i les institucions que habitem? 

¿Quan som l’hoste i quan l’amfitrió? ¿Pot ser 

que, com a educadores, tinguem un doble pa-

per, i siguem totes dues coses? Si aquest és el 

cas, nosaltres seríem les que definim aquests 

límits per travessar-los, les que tracem els 

afectes i imaginem les dimensions d’un lloc 

i de l’altre. Ens agrada denominar «gesticos

descolonials» el fet d’avançar un pas, situ-

ar-nos en les fronteres preestablertes i redi-

buixar-les a partir d’impulsos que responen a 

l’experiència del cos.

¿Què és un gest descolonial? Si entenem 

la definició de gest com un moviment del cos 

o de les extremitats que expressa o emfatitza 

una idea, sentiment o actitud, i descolonial en-

frontat a colonial, un gest descolonial seria un 

moviment corporal que porta un sentiment 

i/o una intenció descolonial; un moviment que 

apunta cap a alguna cosa en relació amb allò 

que ja està constituït, que qui ho mira ho reco-

neix en relació amb el gest colonial.

 La recerca dels «gesticos decolonials» és 

una forma d’investigar i comporta el qüesti-

onament de les formes de representació, del 

coneixement legítim, perquè hi emergeixin 

altres intel·ligències i sensibilitats pròximes. 

En aquest cas, la cartografia és un format 

que ens situa en un espai i un temps present; 

la creació d’un mapa afectiu, mentre el re-

correm, és una acció que posa l’experiència 

i la memòria corporal i sensible en el centre, i

activa el diàleg amb el que ens envolta, sigui 

visible o invisible. 

L’exercici està pensat per fer-lo col·lec-

tivament i cada resultat serà diferent, ja que 

de cartografies n’hi ha tantes com d’habitants 

que les projecten.

 – Per començar, recomanem portar el grup a 

un espai obert, de preferència públic, on es 

puguin conèixer i reconèixer quan cadascú 

es presenti per mitjà d’un gest corporal que 

activi les articulacions pròpies i les dels al-

tres. Aquesta primera interacció ja plante-

ja el doble paper d’hoste i amfitrió, des del 

cos, en un espai comú per al grup i per als 

que hi passen.

– El grup es divideix en parelles i s’intenta 

que s’ajuntin persones desconegudes. Cada 

parella ha de fer un recorregut pròxim del 

lloc on es troba, caminar pel mapa que es va 

teixint en la conversa que es desplega amb 

la pregunta pels límits de l’hospitalitat, allà 

i en aquell moment. Entre les dues perso-

nes han de trobar una manera d’enregistrar 

aquesta cartografia afectiva amb els recur-

sos que tinguin a mà, lluny de mapes exac-

tes, noms, nombres, coordenades o escales 

preestablertes, i acostant-se a narratives 

més perceptives, aguditzant els sentits més 

enllà de la vista, conversant amb estranys o 

deixant-se endur per l’atzar.

– Totes les parelles han de tornar al punt 

de partida després del temps acordat (tant de

bo que no sigui menys d’una hora). Quan es 

retroben, cada parella presentarà al grup la 

seva cartografia de l’hospitalitat. 

– Aquesta posada en comú és un escenari 

i una superfície en què podem acoblar diver-

sos elements per pensar i desplegar diversos

prototips de cartografia.

– Cada mapa és un recorregut de frontera 

susceptible de ser replicat, però en cada 

prototip hi emergeixen nous gesticos.

Laagencia és una extitució bogotana que treballa des 

del territori de l’art + educació, en el límit de la definició 

de les pràctiques artístiques i instituents.
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