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VEUS DES
DEL CONFINAMENT
«Tot va començar amb una felicitat immensa i col·lectiva
al saber que no havíem d’anar a l’institut.» «Quan es va
decretar l’estat d’alarma, molta gent, també jo, ens ho
vam prendre com unes petites vacances.» «Al principi
jo era de les persones que en subestimava l’impacte.»
«A mesura que anaven passant els dies, molts seguíem
sense entendre què estava passant; ens dedicàvem
simplement a riure’ns de lo absurda que ens semblava
aquesta situació», «típica de les pel·lícules distòpiques,
un malson en tota regla». «Muchas personas aún se lo
toman a broma, ya que no saben la gravedad del asunto; la mayoría no están bien informadas...» «Crec que no
som gaire conscients de la realitat.» «Jo era una d’aquelles persones que deia que només era una grip, però
ara estic molt preocupat, no només pel fet que moltes
persones s’estan morint, sinó per les conseqüències
que tindrà aquest confinament; no sé si hi haurà una altra crisi; és molt possible, el que és segur és que ja hi ha
molta gent que està perdent la feina i després hi haurà
un gran atur, i ens costarà molt tornar a estar igual que
fa dos mesos.» «Molta gent creu que això és una tonteria, però moltíssimes persones s’estan morint i estan
ingressades per culpa d’aquest virus.» «En pocs dies es
van tancar les fronteres, no podíem sortir al carrer, els
hospitals se saturaven, els supermercats es buidaven i
les notícies falses no paraven de circular.» «A mi personalment m’ha afectat bastant, ja que la meva germana
va marxar a principis de gener a Itàlia i, quan es van suspendre les classes, ningú podia viatjar.» «Em sento una
mica desinformat, ja ha arribat un punt en què deixo que
passin els dies i intento rebre tan poques notícies com
sigui possible, perquè no saps si seran certes o no.»
«Al enterarme de que nos daban la oportunidad, a
los adolescentes, de dar nuestra opinión de lo que está
pasando, de expresar lo que sentimos y de hablar sobre
ello en una redacción, no me lo pensé, ya que, aparte de
nuestros padres, nadie nos está dando importancia.»
«Intento no parlar-ne gaire d’aquesta sensació tan trista, però he trobat un petit espai on poder-ho treure.»
«Sincerament, crec que els adolescents som els grans
oblidats en aquesta crisi.» «Em sembla irònic el títol de
“reflexió voluntària”. Crec que actualment tothom s’ha
vist en l’obligació de reflexionar. Hi haurà gent que ho expressarà a través de l’art, gent que ho compartirà amb
paraules i d’altra que no ho exterioritzarà, però no hi ha
quasi ningú que no s’hagi parat a pensar.» «La sensació

de surrealisme continua intacta en el meu cos.» «Sembla que estiguem vivint en una altra realitat.»
«Al cap d’unes setmanes, aquella mena d’il·lusió
ingènua que sentia els primers dies es va anar esvaint
i vaig començar a sentir-me molt trista, molt ofuscada.»
«El nostre dia a dia s’ha vist reduït a una rutina monòtona entre quatre parets.» «Els carrers, que abans estaven plens de gent i cotxes, ara estan buits.» «A casa les
notícies són una simfonia que s’escolta durant tots els
àpats.» «Les primeres setmanes tenia pensaments bastant negatius.» «El fet d’estar tancada, sense poder sortir, i la incertesa de no saber quan s’acabarà tot això em
genera un sentiment d’angoixa i intranquil·litat.» «Al començament, vaig viure unes setmanes d’insomni.» «Uns
dies tristos a casa sense poder veure família ni amics.»
«No pasó mucho tiempo hasta que la casa se me empezó a hacer pequeña, claustrofóbica, agobiante…» «Aïllats de tot i de tothom enmig d’una pandèmia mundial;
sovint no és fàcil suportar la situació.» «El confinament
ha afectat de forma significativa les dinàmiques familiars.» «A vegades l’ambient em fa voler sortir corrents
d’aquest pis i no tornar-hi.» «Jo, que no sabia qui era, ara
ho sé menys.»
«Estic aprenent a gestionar emocions com la ràbia o la tristesa; normalment les canalitzo pintant o escrivint. Tot i que molts dies tinc ganes de sortir a passejar pel parc que hi ha al costat de casa meva: era dels
pocs llocs on podia respirar aire pur.» «Y quizá ha sido
una pequeña medicina anticapitalista: encerrarnos y
provocar que nos preguntáramos, redescubriéramos
y rematerializáramos los objetos que nos envuelven,
reconocer su vida y su pasado. Una primera grieta en
el muro que es el materialismo.» «Faig un esforç diari
per veure i valorar totes les coses bones que fem i que
traiem d’aquest confinament.» «Van pasando los días,
hasta ya ser incontables, y se va formando un equilibrio entre la casa y lxs inquilinxs. Se mezclan nuestros
perfumes, colores, actitudes y temperatura.» «Con el
confinamiento he tenido más tiempo para hacer cosas,
una de ellas, y la que más falta me hacía, era estar con
la familia, comer juntos, hablar.» «Quan vaig deixar de
lamentar-me, vaig començar a estar més activa, a tots
els nivells.» «Ralentizado el mundo, tengo que descubrir,
como si de un desconocido se tratara, el lugar donde
vivo y que llamo mío.»

«He arribat a apreciar el fet d’estar confinada.»
«Estic vivint una monotonia que no em molesta, no em
fa mal, no em perjudica, no em sento obligada, treballo
l’autonomia i aprenc a administrar les activitats que faig
dia a dia.» «La vida no s’atura ni quan estem confinats, el
temps se’ns escapa, aprofitem-lo.» «Ara sé gaudir sense
fer res; sé passar el temps simplement pensant, i provoca un plaer molt més gran que el dels simples estímuls
sense sentit als quals estava exposat abans.» «Al principi tot era nou. Vinga va, a fer exercici a casa, vinga va,
a cuinar pastissos, galetes, magdalenes, croquetes…»
«Personalment visc el confinament de forma positiva:
ho aprofito per fer exercici a casa i posar-me en forma,
avançar amb les matèries que porto més fluixes i veure
totes aquelles sèries i pel·lícules que tenia pendents. Tot
i que els primers dies no van ser així.» «El otro día hacía
un sol perfecto, era un día precioso y saqué la mano por
mi ventana solo porque quería sentir el sol en mi piel.»
«Penso que el que més ha brillat en aquesta quarantena ha estat la imaginació; també crec que a partir d’ara,
ho valorarem tot molt més del que ho fèiem.» «Un día de
estos, solo por un rápido segundo, olí la casa de mi infancia, que es la misma que piso, pero olía a la grandeza que
mis ojos veían, a una gran familia correteando, a desayuno tardío y a bañadores tendidos. Desde entonces me
es inevitable ver, sostenidas en el aire, las historias que
estas paredes han recogido.» «He fet moltíssimes fotos
al mateix paisatge, als mateixos racons de casa meva.
Al matí, a la tarda, a la nit. No hi ha gaires més coses a
les quals pugui fer fotos, així que, en comptes de canviar
el subjecte de la fotografia, he començat a canviar l’objectiu amb què el miro. I m’ha servit molt per entendre
la situació, per entendre moltes coses, en realitat.» «Mientras miro el techo y me introduzco en las caras alienígenas que en la madera se dibujan, rebuscando entre
objetos antiguos historias reveladoras, redescubriendo
las líneas, volúmenes y colores de los espacios por los
que, a toda prisa, llevamos pasando años nuestros ojos.
Despejar los objetos polvorientos, que nuestro olvido ha
hecho inseguros, introvertidos, delicadamente íntimos.»
«Sento una impotència inefable. Aquests dies està
sortint el millor i el pitjor de les persones. Per una banda,
veiem al món sanitari, jugant-se la vida per nosaltres
i treballant un munt d’hores...» «Metgesses i infermers,
aquests herois sense capa que no han parat, ni pararan.» «La meva mare treballa moltíssim i moltíssimes
hores; quan arriba a casa intenta descansar, però no pot
ni dormir perquè té insomni després de tot el que veu diàriament a la feina.» «Persones que moren soles, tristes
i amb mil dolors. Quan penso en les víctimes m’envaeix
un sentiment molt fort de tristesa, que em costa vèncer»
«i tanta i tanta gent no n’és conscient. No sé com ajudar i
tinc moltes ganes de poder-ho fer.» «El que més he sentit durant aquestes setmanes és impotència, ja que els
que som joves no podem ajudar més que quedant-nos a
casa. Pràcticament no tenim veu i, encara que vulguem
aportar, no podem.» «Em mato pensant en les coses que

podríem haver fet per evitar-ho o almenys per salvar
més vides.» «Puedo llevarme una gran alegría al ver a
familiares míos trabajando para sacar este virus fuera
de aquí.»
«El que des del primer dia ens ha demostrat
aquesta pandèmia és la immensa fragilitat sobre la qual
s’aixeca el sistema econòmic i polític actual», de la mateixa manera que «es fan presents les diferències entre
classes socials». «Penso en els treballadors i treballadores que s’han quedat sense feina» i «sento preocupació
per tota la gent que no té les mateixes comoditats que
jo». «També ens ha permès adonar-nos que al cap i a la fi
és indiferent la teva raça, sexe, religió o idees polítiques;
estem tots en la mateixa situació, amb un problema
comú, i ens ha servit per unir-nos com a persones, com
a societat i humanitat.» «Potser aquest sistema econòmic, el capitalisme, ¿funciona només per a certa gent?»
«És fins i tot graciós que la fi del món sigui made in China,
¿no creieu?»
«L’altre dia vaig sorprendre’m d’un detall. No recordava cap nit amb el cel de Barcelona tan llampant i
estrellat com aquella.» «Tots els problemes tenen un raig
de llum; aquest també el té, i ha sigut el de donar una resposta a la sobreexplotació a què sotmetem el planeta
Terra i al gran i preocupant canvi climàtic, conseqüència
de la mobilitat constant de la gent.» «En el moment en
què tots ho estem passant pitjor –creix l’atur, els autònoms i les empreses no arriben a fi de mes, el turisme es
desploma, no podem sortir de casa...− el planeta Terra
respira. Les emissions de diòxid de carboni s’han reduït
dràsticament i, de retruc, ho ha fet la contaminació atmosfèrica.» «Encara que tot això em sembli molt injust,
del que més m’he adonat és de la falta que feia al món un
confinament i una paralització global. Actuem sempre
per inèrcia i en aquests moments, en què tot ha parat, el
món ha tornat a estar una mica millor.» «La contaminació ha baixat dràsticament i el medi ambient ha millorat
molt, ja que no hi ha tants vols d’avió, quasi no s’utilitzen
cotxes, no es fabriquen tants productes en massa i la
gent no gasta tant; està aprenent a conservar el que té i
a no comprar coses innecessàries. Aquests hàbits que
s’han adoptat per obligació m’agradaria que es quedessin.» «Els animals ocupen el lloc que els humans els vam
robar, els ecosistemes es tornen a recuperar.» «Per una
banda, m’he sentit com un animal i he pogut posar-me
a la pell dels animals que tanquem a casa, a les gàbies
o als parcs zoològics, i crec que això hauria de canviar.»
«No deixem passar aquesta oportunitat per ampliar la
perspectiva amb què mirem el sistema de consum i el
món industrialitzat. Aprofitem-la.» «Potser ara és una
oportunitat per intentar fer un canvi i, com a societat,
plantejar-nos si és així com volem que sigui el món on
vivim.» «Crec que hem de veure també les parts bones,
com l’empatia i la cooperació que hi han sorgit.»
«De sobte, ja no podem confiar en el demà.» «Todo
esto sin hablar del después... » «Vull saber què passarà
amb el meu futur acadèmic.» «No sé què passarà amb

mi l’any que ve.» «No m’agrada tenir la situació fora de
control.» «Em preocupa l’educació i què passarà l’any
que ve.» «Y ahora ¿cómo quedará todo?» «¿Qué pasará?» «Pateixes per la gent que estimes i sents una gran
angoixa per com serà el món després del confinament.»
«Aquest virus serà una crisi d’abast mundial.»
«Ara ens hem d’aturar. A pensar. A mirar.» «A explorar les mateixes vistes cada dia, sota perspectives
diferents. De sobte, tens la sensació que dintre d’aquestes quatre parets hi ha tot un univers que no acabaries
mai de descobrir.» «Diria que estem vivint una etapa
d’aprenentatge en tots els sentits.» «Valorar realment
totes aquelles coses de la nostra vida, sense les quals,
per molt insignificants que ens puguin semblar, ens
costaria viure.» «Comences a apreciar les rutines i en
comprens la importància. Trobes bellesa en les petites
coses: escoltar els ocells, llegir, dibuixar, mirar el cel, escoltar música... » «Estar a casa tancada m’ha fet veure
moltes coses, m’ha fet obrir els ulls del que és realment
la vida... Aprofitar el temps, valorar més les coses que
tenim. M’ha fet prendre consciència que tot allò material
al final no són més que necessitats secundàries. Només
m’ha fet falta amor, les persones, compartir temps amb
les persones que estimo.» «D’ençà que estic confinat em
sento més lliure, perquè crec que he adquirit la capacitat de sentir-me lliure dins del meu cap.»
«Trobo a faltar aixecar-me a les sis del matí per
anar a l’institut i poder abraçar la gent que estimo.» «Voldria tornar a l’institut i a les classes», «estar todos juntos
y apretados en algún lugar, no importa dónde ni el porqué». «Trobo a faltar abraçar.» «Tornar a tenir relacions
socials amb els companys.» «Sentir-me lliure.» «Trobo a
faltar el dret a moure’ns amb llibertat i a relacionar-nos.»
«Però encara tenim moltes altres llibertats, més espirituals i més humanes. Tenim la llibertat de pensar, d’expressar-nos, de crear, de sentir.» «Quan s’acabi aquesta
situació, veurem el món d’una manera diferent i aprendrem a valorar les coses que pensàvem que mai trobaríem a faltar perquè mai pensàvem que s’acabarien.»
«Sensació d’angoixa envers els estudis.» «Com a
estudiant, m’agradaria parlar de la revolució tecnològica.» «Em passo gran part del dia mirant pantalles. Això
fa que em plantegi inevitablement la dependència que
tenim d’internet. Ja no només personalment, sinó a es-

cala social, com a comunitat, com a generació.» «Pel que
fa a l’educació, la tecnologia havia quedat una mica enrere.» «Aquesta situació ha deixat al descobert les mancances del sistema actual.» «No todo el mundo tiene un
ordenador en casa o un buen wifi con el que trabajar.»
«Penso en aquells estudiants que no tenen accés a dispositius electrònics ni a internet, i que ni tan sols tenen
llibres de text com a conseqüència de la seva situació
econòmica.» «L’obsessió de fer un examen; els professors encara tenen l’esperança de poder tornar a l’institut per fer-lo perquè, si no, no saben com avaluar-nos.»
«Es muy fácil, como hacen algunos profesores, dar todo
el apoyo del mundo desde su casa y a la vez pasar setenta ejercicios de cada asignatura sin ni siquiera haber
explicado el tema antes. Sí, sé que para ellos también es
difícil.» S’ha posat de relleu «la poca eficàcia que tenen
les classes i feines virtuals per al nostre aprenentatge.
Hi ha temari que no s’explica… Ens hem de buscar la
vida per poder fer les feines. Els alumnes som persones
totalment diferents les unes de les altres pel que fa a la
capacitat d’entendre les coses que ens expliquen; i a
molts dels alumnes no ens és gens fàcil. La majoria de
nosaltres en les classes virtuals no captem bé la informació». «Sé que no s’aprèn igual en una circumstància
com aquesta, en què ho fem tot pel nostre compte, tot i
les ajudes dels professors.» «He descobert una gran satisfacció en aprendre pel meu compte fent les tasques
que ens envien els professors.» «Tinc la sensació que als
joves de batxillerat aquest temps d’estar a casa ens està
afavorint en el sentit de practicar l’autonomia.»
«Ens ha tocat ara a nosaltres haver de viure una
d’aquestes situacions que marquen no només un abans
i un després en la nostra vida, sinó que també marcaran la història de la humanitat.» «L’única forma de sortir-nos-en d’aquest forat negre és la reciprocitat, la comunitat i pensar tant en nosaltres com en els altres.»
«Hauríem d’agafar aquesta situació i utilitzar-la per
aprendre i créixer, tant individualment com en el conjunt
de la societat.» «Ens hauria de servir a totes per aprendre a veure el món d’una manera més crítica, en tots els
aspectes.» «Ara que ja puc veure el començament de la
sortida d’aquesta situació i l’inici del que serà una nova
normalitat, se m’ha acudit el títol perfecte del llibre que
escriuré algun dia, però que no revelaré encara.»

Escrit del 24 d’abril al 5 de maig del 2020
Textos: Lucía, Júlia P., Bernat, Judith, Randy, Sabrina, Clara, David O., Eva, Fiona, Marta, Chloe, Mariona, Mónica,
Rita, Joaquim, Olivia B., Uma, Iván, Joana, Fabià, David Q., Miquel, Joan, Dryandy, Elena, Christian, Víctor, Heitor,
Rim, Sara, Júlia S., Said, Anna, Olivia P. + 4 anònims.
Collage literari: Concha Fernández Martorell

ESPAIS SEGURS
PER HABITAR
Des del confinament se senten unes veus. Són les dels estudiants de secundària que es pregunten pel món que s’atura, les de les mestres preocupades pels seus alumnes en situació de vulnerabilitat, les dels pares
i mares que sumen a les seves tasques les de l’ensenyament a distància,
les dels nens que gaudeixen del joc lliure i construeixen mons a la sala d’estar. Ningú recorda un curs escolar tan excepcional com el que acabem de
tancar. Ningú recorda tampoc un sentiment d’incertesa tan gran sobre
què passarà en el curs que encara està per encetar. Potser per això, abans
de continuar amb la dinàmica habitual, val la pena que parem, tal com fa
el text que obre aquest quadern, per respondre de manera conjunta a la
pregunta: ¿què està passant?, amb la finalitat de connectar amb l’aquí
i l’ara, i conscienciar-nos de la fragilitat del nostre cos, dels límits d’un planeta exhaust, de la violència de la nostra relació amb l’entorn. I només des
d’aquí podrem imaginar i construir una educació per a un món en què es
pugui continuar vivint en col·lectivitat.
Durant els últims mesos l’equip del MACBA ha estat treballant amb
tots els col·laboradors que construeixen el projecte educatiu per adequar
part dels continguts a les noves condicions de relació que s’imposen a
causa de la pandèmia. En aquest procés, i a mesura que passaven les setmanes, sentíem la necessitat d’oposar a l’anomenat distanciament social
un reforç dels vincles amb la comunitat educativa i la incorporació de noves veus per tal d’eixamplar les col·laboracions que ja s’havien iniciat en
els últims anys. Al mateix temps, hem estat treballant perquè les escoles
vinguin al museu i puguin complementar el treball a l’aula amb l’ús d’uns
espais que són segurs per visitar i habitar. Als projectes de visita a la Col·
lecció i les exposicions temporals –que adaptaran horaris depenent de
la demanda dels grups– s’hi sumen els que ja hi ha per fer a classe o des
de casa, com ara Postdata, Històries de l’art des de Barcelona o recursos com ara Expressart i d’altres que apareixeran al llarg de l’any. El curs
2020-2021 ens espera carregat d’incerteses, i això no és del tot nou per a
l’art, que juga en el terreny de l’estranyament, el dubte i l’obertura a nous
mons. Per aquest motiu, us convidem un any més a activar una imaginació
plena d’esperança de la mà de l’art i els artistes.

Pablo Martínez. Cap de programes
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LUIS GONZÁLEZ REYES

EDUCACIÓ
EN TEMPS DE CRISI

1.
El nostre moment històric està determinat
pel xoc del sistema socioeconòmic amb els límits
del planeta. Estem veient l’inici d’una disfunció
ecosistèmica, de l’emergència climàtica i del descens en la disponibilitat material i energètica.
I això passa en societats que ja estan travessades
per la desigualtat. Per aquest motiu el nostre ordre social i econòmic s’està ensorrant. I aquest
serà un procés irregular que durarà dècades i que
ens acompanyarà en la nostra vida i la del nostre
alumnat. La pandèmia del coronavirus no n’és
més que una fase.

Aquest no és el lloc per justificar aquesta
anàlisi, però és fonamental que ens ho plantegem. Ajudem a fer que les persones adquireixin les capacitats que faran servir en el futur
i, com que –arran d’aquesta crisi múltiple– el
futur serà radicalment diferent del present,
tenim la responsabilitat de fer aquesta mena
d’anàlisi: preguntar-nos què hauria de conèixer la població en les pròximes dècades.
Així, hem d’ensenyar a satisfer les nostres
necessitats amb poca disponibilitat material i
energètica, probablement també amb un estat
i un mercat disfuncionals (almenys en relació
amb com els coneixem ara), o a sobreviure en
un clima més calorós i extrem. Aquests coneixements i molts d’altres són essencials en els
escenaris que s’estan obrint i els haurem d’introduir en la nostra acció formativa.

2.
Però no n’hi ha prou amb això. L’educació,
més enllà d’un servei individual, és un servei social. Ha d’ajudar a millorar les societats
i, des d’una perspectiva ecocèntrica, també els
ecosistemes. Això configura una educació que
contribueixi a fer unes societats més justes, democràtiques i sostenibles. Per tant, cal que el
nostre alumnat aprengui a participar en la societat, articuli un sistema de valors que impliqui

tenir cura dels altres o que comprengui de manera profunda què significa ser ecodependent i
interdependent.
3.
Els que ens dediquem a la docència sabem
que, en general, els aprenentatges conceptuals
són relativament ràpids, els procedimentals són
bastant més laboriosos i els actitudinals, molt
més encara. Qualsevol procés educatiu que tingui una vocació integral ha d’abastar els tres tipus d’objectius, però una educació de caràcter
ecosocial ha de posar molt més èmfasi en la part
actitudinal. ¿Com ho farem tenint en compte
que la crisi múltiple és immediata, passarà amb
celeritat, i que per tant els canvis que s’han de
produir en el sistema de valors han de ser profunds i molt ràpids?

Crec que hem de fer servir una doble estratègia. La primera és la del xoc, la d’aprofitar
les situacions agudes de crisi per avançar molt
en alguns aprenentatges. Per exemple, durant la pandèmia del coronavirus hem après
tot d’una que la vida es pot posar per davant
del creixement, o que el que necessita la societat per mantenir els seus integrants és molt
menys del que produeix habitualment. És imprescindible aprofitar les oportunitats (doloroses) que ens brinda la crisi sistèmica.
Però no n’hi haurà prou, perquè aquests
aprenentatges s’han de fixar mitjançant un
procés educatiu continuat. Sense aquesta
acció, es podrien revertir i perdre. La tasca
del professorat en això és determinant i, en
aquesta feina, la transformació del currículum
i dels materials educatius que utilitzem és del
tot central.

Luis González Reyes és químic i membre de l’associació independent FUHEM i de la cooperativa de treball
Garúa.

JOANA MOLL I JARA ROCHA

COLONIALISME PATRIARCAL
DE BUTXACA I TECNOPOLÍTIQUES
DEL QUE ÉS POSSIBLE
La majoria de les nostres transaccions diàries es
fan mitjançant dispositius que, com que actuen i
es mantenen en el terreny de la quotidianitat
i la mundanitat, s’assimilen a entitats neutrals i
innòcues. Per aquesta raó és absolutament necessari remarcar que la matriu patriarcocolonial
es manté activa en cadascun dels artefactes tecnològics, tècniques, protocols i infraestructures
que fan que la vida quotidiana passi d’una determinada manera. El 2017 es va confirmar per
primera vegada que els dispositius electrònics
eren la indústria més contaminant, per sobre
de les indústries de la carn i de l’aviació. El telèfon mòbil és un dels objectes més sofisticats i
complexos del planeta: l’iPhone conté prop d’un
terç de tots els elements de la taula periòdica: el
configuren uns deu mil components diferents
de més de set-cents territoris diversos i són
units per tres-cents parells de mans diferents. A
això cal sumar-hi un nociu processat físic i químic de materials minerals i plàstics, i la densa
i altament contaminant xarxa de desplaçaments
marítims de la qual en depèn la comercialització. El cost psicosocial i mediambiental generat
per aquest règim de producció del turbocapital
hipercomputacional s’externalitza en les persones i, a banda, perpetua el sistema heteropatriarcal i d’explotació Nord-Sud, amb la reproducció
sistemàtica d’extraccions, exclusions, perjudicis,
cànons, hegemonies i dominacions.

Els llegats de les tecnociències modernes, inherents als dispositius, són altament
universalitzants, homogeneïtzants, solucionistes i tòxics. Des de les microoperacions de
lectoescriptura intervingudes pels estàndards
de l’editor de text fins a la dependència d’una
idea autoritària d’internet, la quotidianitat
passa d’una determinada manera, i certament
no d’una altra. Però, de la mateixa manera
que la llengua no s’acomoda al llenguatge pla
i rígid de les acadèmies, l’ús de les tecnologies
més quotidianes hauria de tenir la capacitat de

desestabilitzar els llegats tecnocolonials, sense caure ni en la culpa individualitzant ni en
el victimisme immobilitzant que es despenja
de la «usuarització» rampant. ¿Quines imaginacions tècniques necessitaran els espais culturals, artístics i educatius per treballar amb
les seves eines de manera vernacular, balbucejant, inventiva i transformadora?
En un sentit pedagògic no es tracta tant
de rebutjar la tecnologia que portem a la butxaca, sinó més aviat d’entendre d’on ve i per
què és i funciona com ho fa. I, així, començar
a discernir, dissenyar i reclamar en col·lectiu
altres possibilitats per a aquestes tècniques
tan comunes com complexes. Aquesta atenció
pot tenir lloc en el pla de la conceptualització, el disseny, la producció, la comercialització,
l’ús i la fi de cicle del software i del hardware; i
també en els punts en què els dos inter-actuen
i s’afecten. És en aquestes inter-accions on es
limita l’espectre dels possibles i es trien quines
subjectivitats, quines sensibilitats, quines collectivitats i quins ecosistemes es fomenten
i quins continuen sotmesos a la reproducció
de l’extermini.
Obrir-los i desobeir els termes i les condicions de l’obcecació dels dispositius és una
poderosa assumpció de la matèria i la semiòtica, un inici per poder-los qüestionar i establir les bases per a un desplaçament de les formes culturals/tecnocientífiques més probables
(que perpetuen aquesta matriu colonial) cap a
l’obertura anticolonial dels possibles. Aquesta
obertura dels possibles és una (altra) urgència
social i política en el nostre present neoliberal
ecocida, racista, feminicida, classista, especista i capacitista, per mencionar només alguns
dels problemes de l’anomenada cultura de la
innovació totalitària.

Joana Moll i Jara Rocha són artistes i investigadores.
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EL TREBALL
AMB LA COL·LECCIÓ

La mostra permanent Un segle breu fa un recorregut que comença el 1929 i que arriba fins als nostres
dies. S’hi pot veure l’especificitat de la Col·lecció
MACBA, que té el seu nucli en les transformacions
de l’art de la dècada dels seixanta. Aquests grans
canvis van ser en part conseqüència de l’activació
de la societat civil. I és així fins a tal punt que qualsevol història de l’art situada i políticament compromesa que superi el relat formalista i les delimitacions disciplinàries de la modernitat racional,
ha d’incorporar els moviments socials: des de les
lluites per als drets civils i l’alliberament sexual fins
als moviments ecologistes, pacifistes o de descolonització. I també ha d’incloure les transformacions que proposen els feminismes en escala macro
i micro: les formes de fer art, els discursos i la manera de gestionar les institucions. Les propostes
parteixen de les poètiques i polítiques desplegades pel conjunt de la Col·lecció, entesa més com
un lloc d’experimentació i reflexió crítica que no
com un espai d’afirmació.
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Pedagogies artístiques
per a educadores i altres rebels
El curs planteja una aproximació no tradicional a la història de l’art i transforma
les col·leccions de tres museus en potencials caixes d’eines per imaginar altres
situacions. Així, el disseny es pot utilitzar com una eina reflexiva i crítica per crear o repensar objectes, i també per construir espais comunitaris i sostenibles; la
pintura medieval catalana pot servir per reformular les vivències d’identitats que
han sigut tradicionalment rebutjades, i els mapes o la maqueta transparent (New
Babylon, 1 de Constant) en la col·lecció d’un museu d’art contemporani poden
ser una invitació a la rebel·lia.
Sense necessitat de tenir cap mena de coneixement previ sobre aquests
períodes creatius, proposem jugar amb les col·leccions i replantejar-nos l’experiència pedagògica en el museu. En cada sessió es presentaran algunes de
les principals línies de treball de les tres col·leccions –la del Museu del Disseny
de Barcelona (MDB), la del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i la del
MACBA– i també les exercitarem, les posarem a prova i les celebrarem. Un dels
objectius principals és sortir a final de curs amb un kit de supervivència d’eines
relatives als eixos temàtics que s’hi hauran plantejat.

Curs d’aproximació a
tres col·leccions de museu
Professorat

P

A càrrec de Víctor Ramírez, investigador. Amb la participació de
makeatuvida, Laura Vila Kremer
i Aimar Pérez Galí, artistes,
dissenyadores i investigadores
Amb la col·laboració del MNAC
i l’MDB
Dates: del 28 de juny al 2 de juliol
del 2021
Horari: d’11 a 13 h
Gratuït. Amb inscripció prèvia

L’art com a resposta
Aquesta proposta se centra en un conjunt d’obres de la Col·lecció que testimonien les tensions en la història de l’art contemporani al llarg d’un segle (breu) en
relació amb diversos contextos culturals, socials i polítics. La intenció és potenciar una experiència singular amb l’art a partir de desvelar-ne la complexitat.
Com? Amb accions i preguntes que possibiliten vehicular les inquietuds dels
adolescents i suscitar-los una aproximació autònoma i una manera crítica de
pensar el món.
Es tracta, doncs, d’un exercici de mediació interdisciplinària conduït per
ex estudiants del Programa d’Estudis Independents del MACBA i col·laboradors
d’Accessibilitat. És un espai que recull tensions, dubtes i preguntes més que
no respostes.

Recorregut per la Col·lecció
Secundària, batxillerat i cicles
formatius

ES

A càrrec d’Itxaso Corral, Antonio
Gagliano i Alba Rihe, artistes
Dates: tot el curs escolar
Horari: els dilluns i els divendres
a les 12 h
Durada de l’activitat: 90 min
Preu per grup/classe: 80 €

Narratives que construeixen
una Col·lecció
La visita a Un segle breu: Col·lecció MACBA investiga la Col·lecció com a espai
de construcció d’un relat de l’art dels últims noranta anys, sense perdre de vista
la realitat cultural i política concreta de Barcelona. Examina la tensió que hi ha
entre les diverses maneres de fer art al llarg dels segles xx i xxi i les respostes
que aquest ha donat a les crisis econòmiques, la guerra, les tensions colonials,
les lluites feministes o les dissidències sexuals. De manera dialògica ens aproximarem a les narratives que conformen aquest relat –moltes d’elles oblidades o
passades per alt per la història de l’art– i als debats que han suscitat.
Es transita per nou dècades, que comencen en el 1929 i que exploren els
discursos de radicalitat de l’art dels anys trenta, amb la transformació de Barcelona, el seu compromís amb la modernitat i la Guerra Civil. Continua amb les
propostes de revolució social que sorgeixen a finals dels anys seixanta, amb el
pacifisme, el feminisme, l’art conceptual i el minimalisme. I enllaça amb l’actualitat a través dels discursos de l’estètica relacional als anys noranta, que se centren en la memòria, la corporalitat i la crítica al neoliberalisme global.

Recorregut per la Col·lecció
Secundària, batxillerat i cicles
formatius
A càrrec de Loli Acebal, historiadora de l’art; Aida Fortuny, col·laboradora d’Accessibilitat,
i Eva Paià, curadora i investigadora
independent
Dates: tot el curs escolar
Horari: els dimecres i els dijous
a les 12 h
Durada de l’activitat: 90 min
Preu per grup/classe: 80 €

ES
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Art i acció
Visita a la Col·lecció per a grups
de persones amb discapacitat
intel·lectual amb altes necessitats
de suport
A càrrec d’Anna Irina Russell
i Tinta Fina, artistes
Dates: tot el curs escolar
Horari: cada dia, excepte els
dimarts (dia de tancament del
museu), a partir de les 10 h
Durada de l’activitat: 90 min
Preu: 3 € per persona
(acompanyants: gratuït)
Grups de 15 persones, màxim

Aquesta visita dinamitzada proposa un recorregut pel museu i la Col·lecció, i en
descobreix algunes obres significatives. Fins aquí, res d’estrany en un museu:
fixar-se en les obres i aprendre’n. En aquesta activitat, però, ho farem d’una altra manera: en comptes d’observar les imatges representades en les obres, posarem en primer terme la nostra imatge i el nostre cos; ens preguntarem quina
imatge projectem i quin cos posem davant de les obres. Quan ho fem, ens adonarem que les peces d’un museu ens conviden a estar, observar i fer de maneres
diverses, com si ens diguessin: «Mira, actua, sigues!» ¿Podríem, doncs, observar
les obres com si fossin instruccions posturals, partitures per moure’s i pautes
d’acció? Levitar davant de Calder, ser un bitxo raro com el de Basquiat, quedar-se petrificat amb els personatges de Juan Muñoz, etc.
Explorarem aquestes qüestions d’una manera pràctica i participativa, per
mitjà de l’acció més que de la paraula. L’activitat és accessible a grups amb discapacitat, no tant perquè ofereixi recursos i serveis de suport, sinó perquè mira
de situar l’experiència del museu en la diversitat de mirades, cossos i maneres de
comunicar-se.

Grup de treball sobre la Col·lecció
P

Grup de treball
Professorat, educadors i artistes
A càrrec d’Isaac Sanjuan,
coordinador d’Educació
Dates: a partir del 5 d’octubre,
una trobada cada dues setmanes
Horari: els dilluns a les 18 h, amb
activitats complementàries que es
programen al llarg del curs
Durada de l’activitat: 2 hores
Gratuït. Amb inscripció prèvia
Per formar-ne part, poseu-vos en
contacte amb isanjuan@macba.cat

Aquest grup de treball, integrat per docents, educadors, equip del museu i persones interessades en l’educació, es troba periòdicament per reflexionar sobre
què és una col·lecció d’art. En aquesta quarta edició es vol potenciar l’autogestió
del grup i crear espais d’autoformació amb un diàleg en què es posin en valor
les experiències i aproximacions de tots els participants. Alguns dels temes treballats fins ara han sigut: el fons no exposat de la Col·lecció, el llenguatge que
s’utilitza en el món artístic o el mercat i el valor de l’art.
El grup s’ha format per compartir coneixements, trobar interessos comuns i generar continguts propis en relació amb la Col·lecció. En la mesura que
calgui pot incloure sessions teòriques, que potenciïn la reflexió conjunta, i visites
a la Col·lecció i les exposicions del museu.

Jugant amb la Col·lecció MACBA:
curs virtual d’històries de l’art
P

Curs virtual
Professorat
A càrrec de Julia Ramírez-Blanco
i Víctor Ramírez, investigadors
Dates: 6 sessions entre octubre
i novembre del 2020
Online
Gratuït. Amb inscripció prèvia
Per formar-ne part, poseu-vos
en contacte amb
educacio@macba.cat

A partir de diverses sessions temàtiques, aquest curs teoricopràctic planteja
maneres diverses de rellegir l’art contemporani, amb la guia de sis eixos: pedagogia, política, exploració urbana, cos i moviment, espai domèstic i comunitat.
D’acord amb aquests conceptes, invocarem les obres del MACBA i les portarem
a l’actualitat amb exercicis pràctics. Cada enfocament serà diferent, però totes
les sessions volen respondre a una mateixa pregunta: ¿com podem fer que l’art
sigui un element transformador a l’aula i a la vida?

Dibuixa, copia
i distribueix

Foto: Tinta Fina, 2020

Aquesta visita-taller parteix del dibuix per aproximar-se a la mostra Un segle
breu: Col·lecció MACBA. Ens centrarem en la forta presència d’artistes que han
utilitzat la imatge i la producció gràfica per respondre al context social i econòmic que els ha tocat viure. Els participants, amb el seu propi dibuix, han d’observar amb atenció aspectes singulars de les obres i del context històric. A partir
d’aquest exercici pràctic obrim interrogants, expliquem conceptes i potenciem
el diàleg entre els alumnes i les obres.
Els formats i procediments que permeten la còpia i la voluntat d’assajar
formes de distribució de les obres són una altra constant en molts dels artistes i
col·lectius de la Col·lecció. Amb la intenció de mantenir aquest esperit per seriar i fer circular les idees, el treball que s’hagi generat a les sales d’exposicions en
forma de dibuixos i textos quedarà recollit en un petit fanzín per a cada alumne.
La visita acaba amb una pràctica per copiar, transformar i distribuir fora del museu el que ha sorgit a les sales. És una proposta en què acció i pensament van
de la mà per treballar sobre l’acte de prendre la paraula i fer-la circular.
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Visita-taller a la Col·lecció
Primària, de 3r a 6è
A càrrec d’Estel Boada,
Irma Marco, Joan Manel Pérez,
Anna Irina Russell i Tinta Fina,
artistes
Dates: tot el curs escolar
Horari: els dimecres i els dijous
a les 10.30 h
Durada de l’activitat: 2 hores
Preu per grup/classe: 80 €

EP

FANNY FIGUERAS

CONÈIXER, VIURE
I SENTIR

Aquests darrers anys hem sentit a parlar molt
de la inclusió de les arts en els centres educatius. A molts ens il·lusiona perquè per fi és reconeix el potencial artístic dins d’aquest àmbit. Però correm el risc que només sigui una
moda o fins i tot –m’atreviria a dir– un embolcall de parets i ments. Hem de procurar que
l’art entri a l’escola per quedar-s’hi en tota la
seva riquesa i complexitat, i hi tenim una gran
responsabilitat els museus, les entitats, els
centres educatius, els mediadors, els creadors
i els docents.
L’entrada de l’art a l’escola serà transformadora si hi pensem en comunitat. Perquè,
quan diem que l’art entra a l’escola, ¿de quina
concepció de l’art estem parlant?
L’art és coneixement i saber. Ens permet
pensar amb sensibilitat a través de diferents
llenguatges i és una forma de coneixement
com qualsevol altra. Ens cal introduir processos a curt i llarg termini que relacionin llenguatges i sabers, que fomentin el pensament
simbòlic.
L’art és sentir i estimar. També és percebre, palpar, experimentar, apreciar i valorar.
A l’escola hem d’acompanyar el sentiment i
l’estima per l’art. Sentir-nos interpel·lats per
un procés creatiu, una obra, un creador. Calen
experiències artístiques plenes que ens emocionin, que ens permetin badar i gaudir des del
desig. Perquè, per transmetre passió, s’ha de
ser un apassionat, oi? ¿Com ho fem, si no?
L’art és vivència. La vivència, amb i des
de l’art, ha de ser una experiència significativa
que perduri en la memòria i en el record. Viure
l’art en primera persona i en comunitat. Un
procés artístic proper, que parli de nosaltres
mateixos, de la nostra relació amb els altres i
de la nostra relació amb el món.

I perquè l’art sigui coneixement, sentiment i
vivència, cal creure i confiar en l’alumne com
a subjecte creador. Els centres educatius s’han
d’entendre com a espais de creació generadors
de coneixement. I ens cal repensar la didàctica de
les arts perquè portem unes motxilles plenes
de concepcions de l’art instrumentals i reduccionistes. Correm el perill d’introduir l’art a l’escola
«per fer», i l’art ha d’entrar-hi per ajudar-nos «a
pensar» i «a ser».

I ho hem de fer utilitzant metodologies
basades en projectes que parteixin de problemes, reptes i preguntes, de processos de
recerca d’informació i d’experimentació, organització i treball en equip. Artistes a les aules, alumnat i professorat als museus. I, molt
important, cal fer-ho públic per compartir el
coneixement i celebrar-lo. Projectes que comencin als museus i continuïn a les escoles,
o a la inversa, propostes que es complementin
i s’interrelacionin; en definitiva, experiències
artístiques punyents.
Perquè amb l’art trenquem estructures
organitzatives rígides. Posem l’accent en el
procés i en les persones. Sabem que amb l’art
l’alumnat esdevé crític, reflexiu, autònom i
aprèn a pensar des de la col·lectivitat. L’art a
escoles i instituts l’hem d’entendre, doncs,
com un moviment constant entre el pensament i la vida. Perquè l’art més enllà de l’escola
és una actitud de vida emocionant, que crea
vincles i ens transforma.

Fanny Figueras és professora d’arts a l’Institut Moisès
Broggi de Barcelona.

AIDA FORTUNY

DE QUI ÉS L’ART?

Al final d’una de les primeres sessions de l’activitat L’art com a resposta, una pregunta col·lectiva
es condensa i cau amb tot el seu pes: de qui és
l’art?
De tots!– diuen pràcticament a l’uníson i amb un
to alegre.
L’art és de tots.
Mentida– ressona dins meu.
Quan es va donar per acabada la visita al MACBA
d’aquell dia, el grup se’n va anar content de la
seva sòlida resposta.
Jo continuo al lloc de l’escena, sentint el pes del
consens, la convicció grupal que s’oposa al meu
pensament automàticament reticent; constato
la velocitat amb què s’ha travessat l’inconformisme que se suposa que és propi de la institució.
Arran d’aquest ressò, articulo per primer
cop una reflexió sobre les meves sensacions treballant al MACBA.
Sensacions vives per les friccions implícites del projecte.
EDUCAR DESEDUCANT
Guiar grups amb la voluntat de perdre’s. Fer accessible i inaccessible. Treballar excepció i norma. Confrontar la institució des de dins, amb el
seu permís.
SENSACIONS I FRICCIONS DE LA DISCAPACITAT
VISUAL EN EL MUSEU QUE IMPLIQUEN CONNECTAR AMB INSEGURETATS
Veure-hi i no veure-hi. Invisibilitzar-ho o convertir-ho en melodrama. Representar un col·lectiu del qual no sé si em sento part. Identificar
la meva credibilitat, pel que fa a la discapacitat
visual, en un element afegit –el bastó– que ha
esdevingut prescindible. Ser amfitriona de la
Col·lecció MACBA i, paral·lelament, hoste insatisfet amb l’hegemonia visual. M’embolcallen
els dubtes càlidament sense escanyar-me, i es

tensen i es destensen a mesura que el projecte
avança.
En certa manera, i no sempre conscientment, crec haver compartit aquesta experiència
personal en les visites de L’art com a resposta,
quan he expressat que de vegades simplement
no veig les coses clares (i mai més ben dit).
Simultàniament he compartit la motivació per
canviar de paradigma, he format part d’un ric
intercanvi intergeneracional i he sentit l’energia
col·lectiva de gaudir de l’art.
Es dissipen i es destensen els meus dubtes
a mesura que avancen els projectes i, amb ells,
l’experimentació per assaig i error sobre com ens
podem moure en l’espai de l’art, interactuar amb
les obres des de la presència, fer-les nostres des
de l’acció i el meu preferit: percebre-les des de
tots els sentits.
Cal revisar les preguntes de tant en tant; les respostes poden estar bloquejades temporalment
per una tensió o fractura.
Aquell «Mentida» podria haver estat argumentat en veu alta de moltes maneres, i potser
fins i tot hauria pogut convèncer algú. Per algun
motiu, no ho vaig fer.
Ara mateix apareix un «Cert» per moltes
altres raons. S’uneix a l’espai respectuosament,
sembla que no vol la victòria sobre l’altre.
Decideixo deixar anar la distinció entre
col·lectius, les diversitats funcionals, les necessitats individuals i tots els factors que intervenen
en la decisió de «l’accés», però sense obviar-ho.
M’acomiado de l’inconformisme, i de tot allò que
destil·la aquest sentiment, i em situo en un nou
punt de partida.
Una de les propostes per al meu gust més
poètiques dins el projecte de L’art com a resposta
és l’acció de «deixar anar» la pregunta allà on es
dona per resposta.
Jo deixo anar la meva aquí.
Aida Fortuny és col·laboradora dels programes
educatius i d’accessibilitat del MACBA.
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COSSOS
I ESPAI

Si qualsevol pràctica educativa està travessada
pel cos i és clau per a la configuració de l’experiència, en l’espai del museu això és encara més rellevant, perquè una de les característiques principals
de l’art és que activa cossos i subjectivitats a través dels sentits. Per això, tot el treball educatiu en
el museu parteix del desig de despertar els cossos
de l’anestèsia a la qual ens sotmet el projecte neoliberal amb la seva abundància d’imatges i estímuls. Per altra banda, també ens interessa pensar
el cos des d’una perspectiva social: definit per una
sexualitat, un gènere, una identitat, un origen i una
classe. En definitiva, el cos entès com l’element
central del garbuix de convencions que generen
formes de conducta i adscripcions concretes al
món. Encara que la consciència de la importància
del cos impregna el nostre programa, no és sinó en
les pràctiques més pròximes a la performance on
podrem explorar de manera profunda les implicacions polítiques d’habitar-lo. En aquest sentit, volem pensar el museu com un lloc que mobilitza els
sabers «altres», aquells que connecten amb el que
és «menor»: els sabers del cos. Enmig del context
de la pandèmia, és un gran repte pensar i actuar
des del cos.
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Com sona un museu?
És viu el museu? Com podem saber si el museu respira? Potser, si provem
d’apropar-hi l’orella, podrem percebre’n l’alè o sentir com en batega el cor.
Aquest és el punt de partida d’un recorregut singular pels espais del
MACBA. Volem potenciar l’exploració sensorial per relacionar-nos-hi amb el cos
i la veu. Ho farem amb artistes que treballen el moviment i el so, i identificarem
les formes i el so dels espais per prendre consciència de les peculiaritats de l’edifici. Ens fixarem en les seves formes geomètriques per adonar-nos dels ritmes i
tons diferents que hi podem trobar, amb una actitud d’escolta que ens permetrà
descobrir, per exemple, que hi ha sons lliures que cauen de dalt a baix com una
cascada.
L’activitat proposa una aproximació vivencial al museu, on l’edifici i les
obres es converteixen en una gran partitura que pot sonar i ser ballada.

Recorregut sonor pel museu
Primària (de P4 a 2n)
A càrrec d’Àngela Peris, ballarina,
coreògrafa i educadora, i Jorge Horno,
artista plàstic, coreògraf i educador

EI
EP

Dates: tot el curs escolar
Horari: els dijous i els divendres
a les 10 h
Durada de l’activitat: 90 min
Preu per grup/classe: 80 €

Un lloc sorprenent
Es tracta d’una visita pensada per als més petits perquè tinguin un primer contacte amb l’art, i és també una experiència d’exploració sensorial pels espais del
museu. Amb un conte com a fil conductor de la visita, la narradora proposa una
experiència d’escolta però també d’activació dels sentits. Així, se suggereix als
nens i nenes que explorin determinats llocs de l’edifici d’una manera poc habitual
en un museu.
La història els portarà a mirar obres que els deixaran bocabadats, a escoltar música i no només paraules, i a descobrir petits secrets i tresors amagats.
Aquesta vivència del museu, a partir d’un fil narratiu i un imaginari proper als
infants, ens permet potenciar la curiositat i la descoberta tant de l’arquitectura
del museu com de tot allò que hi ha a l’interior.

Recorregut narrat pel museu
Infantil

EI

A càrrec de Núria Clemares i Carla
Ricart, narradores i actrius. Ideat
per Marga Socias, creadora i actriu
Dates: tot el curs escolar
Horari: els dilluns i els dimecres
a les 10 h
Durada de l’activitat: 1 hora
Preu per grup/classe: 80 €

Flatus vocis
Flatus vocis parteix de la pràctica artística de Laia Estruch, i s’inspira en un encreuament de les pràctiques performàtiques del cos i de la poesia oral experimental. Convida els participants –adults i infants– a esdevenir, al seu ritme i al
seu gust, agents d’una performance i d’una acció vocal col·lectiva.
«Desfés-te del cos en veu, fes-te un cos de paraules, ara; no, quan vulguis,
no t’ho mano, ni t’ho dic, agafa allò o allò altre, usa-ho com vulguis, fins que no
en sàpigues més, i aleshores torna-hi, usa-ho en mi, posa-hi l’orella, un tros de
budell, o tot el braç, o la galta, deixa passar-hi l’aire, o un ull, succiona la llum, deixa-ho, deixa-ho aquí, la meva boca retallada en un cercle, hi ha baba, bababam,
torna-hi.»
Prenent la veu com a material lúdic, escultòric i relacional, Flatus vocis
proposa una exploració tan singular com col·lectiva: en el nostre cos, en el cos
dels altres, en el cos de les paraules, dels objectes i de l’espai. Dins i fora, hostes
i convidats, intocables i enllaçats, muts i cridaners, alhora i a deshora, formarem una sola veu amb tantes com sigui possible, sense adonar-nos-en, sense
saber-ho i sense voler-ho.

Taller familiar
per a infants amb autismes
A càrrec de Laia Estruch, artista
Dates: un dissabte al mes, de gener
a juny del 2021
Durada de les sessions: 1 hora
Gratuït. Amb inscripció prèvia
Per formar-ne part, poseu-vos
en contacte amb
educacio@macba.cat
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Acció
Visita-taller a l’exposició Acció.
Una història provisional dels 90
Secundària, batxillerat i cicles
formatius
A càrrec de Cris Celada, Marc Larré
i Marc Vives, artistes
Dates: d’octubre del 2020 a febrer
del 2021
Horari: els dilluns, dimecres
i dijous, a les 11 h
Durada de l’activitat: 2 h i 30 min
Preu per grup/classe: 80 €

Amb motiu de l’exposició Acció. Una història provisional dels 90 us proposem
un exercici per experimentar i desbordar els límits tradicionals entre la visita i
el taller. A través de les estratègies artístiques que ens ofereixen les obres i la
seva documentació, ens aproximarem a les pràctiques que hi va haver en la dècada dels noranta en el nostre context més pròxim: són treballs que reprenen
les experiències conceptuals de dècades anteriors i que en recuperen el cos.
Se les va denominar art d’acció: la performance en va ser el mitjà d’expressió
principal, i l’espectador passava a ser-ne un agent activador. Són peces que busquen la unió entre art i vida, la dissolució del concepte d’autoria i que s’allunyen
del mercat i les dinàmiques del sistema institucional de l’art. Al mateix temps, es
van erigir en espais crítics d’un determinat moment històric (quan imperava la
productivitat i eficiència propis del triomfant sistema neoliberal, la insubmissió
al servei militar o el terrible impacte de la pandèmia de la sida).
Es tracta d’artistes que, conscients del seu paper en la societat, es van
preocupar per deixar escrita i documentada la seva pròpia història. Una història
que us convidem a rellegir i activar des del present.

Bartolomé Ferrando: Propuesta poética, 1989

LAIA ESTRUCH

FLATUS VOCIS: ACCIÓ D’EMETRE
PARAULES SENSE SENTIT
I DEFENSAR-LES COM SI EN TINGUESSIN
–

T’has passat gairebé tot el taller a la cabana de forats. Pensava que no en sortiries mai.

–
Una vegada hi he entrat, m’hi he trobat molt a gust. M’he estirat i he anat provant veus, alhora
que anava movent el cos a poc a poc i us anava escoltant des de la cabana. Us veia a través dels forats
rodons que hi hem dibuixat. M’entrava la llum a través dels orificis circulars i els veia repetits pel
terra de la sala mentre passàveu pel mig dels punts de llum que projectaven orelles i boques rodones.
Aquests punts de llum s’han convertit en una partitura. He posat veu als punts de llum i he anat
jugant amb el ritme que feien els vostres cossos quan hi passaven per davant. Em veníeu a veure.
Treia la mà pels forats i us saludava. Em sorprenien tubs de cartró que entraven plens de veus a la
cabana de forats i així m’he quedat durant gairebé tot el taller. Amagada, escoltant-vos, parlant sola,
cantant, entrant i sortint de la cabana de forats fent salts amb la veu a través dels orificis circulars,
les finestres circulars, les boques circulars.

1
El braç és la meva veu,
el braç és de plàstic.
El nas és la teva veu,
el tub em fa veure la teva mà.
Gira el colze,
em ressona la teva veu a prop.
La meva veu viatja des del colze
de plàstic fins a l’orella dreta.

et veig el peu
i t’envio un fil de veu al genoll.
Em veus només la boca que es mou.
La llengua i les costelles s’uneixen.
L’aire ara sona gruixut.
La veu és densa i lleugera,
es defensa
i veig com ens toca, com ens acaricia,
com ens sacseja.

2
Entren a la sala amb els ulls brillants,
comença una altra manera d’estar
a prop.
Ens ensenyen a apropar-nos
a poc a poc.
El set escènic.
Entren.
El cos que dibuixen el conjunt d’objectes,
caixes-cuc de cartró.
Entrem i sortim durant tota la sessió.
Com un llaç.
Com un llac.

4
Les vostres veus ens venen a veure,
et pots beure la veu,
i pots enviar-li un crit ràpid a la mà.
Pots seleccionar una part de la sala,
i li poses veu al seu nas,
i als seus cabells també,
com si fos un salt d’aigua.

3
Sets escultòrics,
petites escenes
que són circuits de vida.
Amb el tub de cartró llarg

7
Ningú marca el camí; el fem.
La veu va i ve.
A poc a poc m’hi acosto,
el ritme i la duració de la meva veu
es converteix en un balancí per als dos,
els quatre, els vuit, els setze.
8
Ens posem la mà davant de la cara,
i parlem amb la mà,
és la membrana, la tanca, la paret,
la pantalla.
9
L’altaveu petit és el cos de la veu
que sona.
Passa’m el que sona.

5
Fent ziga-zagues, ziga-zagues,
ziga-zagues,
el gest no va amb la mirada,
la mirada no va amb la veu.

Poso les veus de la cuina sobre
la meva panxa,
et llanço el so de la platja
i amago les veus del menjador sota
la manta.

6
Els ulls ja no pertanyen a la veu,
les mans ja no la segueixen.

10
Hola Futur.
Recollim.
El far.

Laia Estruch és artista.

MANUELA ZEHNER

MAMA, MAR AGITADA:
L’OMBRA DELS NOSTRES
COSSOS EL 8M
El 8 de març del 2020 va ser, com qualsevol 8M en
aquesta època, un dia especial. De reverberació
de cossos feministes als carrers, de solidaritat
i sororitat, d’una energia molt màgica, de bruixeria i empoderament mutu (amb una composició bastant blanca i, esclar, amb les seves parts
fosques: racons amb racisme, abolicionisme,
agressions). Reflexió des d’un cos de mare.
Vaga, atur, pausa: així és com pensem el
8M aquests últims anys. Sortir dels nostres motlles per un dia ens dona una energia immensa,
encara que l’excepció confirmi la regla, encara
que aquesta excepcionalitat no ens surti gaire bé.
Jo vaig començar el dia passant tres o quatre hores amb la petita, netejant i arreglant coses; més
tard vaig cuinar i, després de menjar, per fi, em
vaig unir a la cercavila amb les companyes mares
(les altres amigues, les que no tenen criatures
sobretot, havien fet mani feminista de nit i, com
és habitual, els nostres ritmes de vida i cos no
havien coincidit). La meva parella estava malalta i em tocava cuidar. Sense un suport familiar
proper, de vaga més aviat poca, perquè al final
les ajudes sòlides i sostingudes es redueixen al
circuit familiar; així ho confirmen les etnografies entre mares.1 El millor que et pot passar és
que activis llaços biogràfics en comptes dels biològics, amb una comare o una família queer, però
es tracta de felices excepcions.
Excepcions que ens inspiren i ens donen
aire, com el 8 de març. Ràbia sana: respira fondo.
És important treure la nostra ràbia cap a aquesta feminització explotadora i hipòcrita que ens

cau a sobre, que tots saben criticar, esclar, però
de la qual els nostres companys solen ser-ne tan
còmplices. Qui cuida? Qui assumeix les responsabilitats? Aquest 8M vaig aprofitar-lo per trobar-me amb companyes que no puc veure tant
com voldria i per donar dues bosses de roba infantil a una amiga que tampoc freqüento gaire.
Tornant a casa vaig llegir una reflexió de Silvia
Nanclares2 justament sobre això: ¿per què aquestes bosses de roba no roden, ni en els nostres millors somnis, entre grups d’homes? Companys,
¿no ho veieu?, ¿ni tan sols ho somieu?
El 8M sembla que moltes mares sortim
d’una cova fosca, prement els ulls fort, enlluernades per tota aquesta llum i bellesa, amb llàgrimes (us he vist, amigues, jo no era l’única). Coses
de cossos. Que quedi clar: no és que vulguem
tornar als nostres cossos més juvenils, hipersexualitzats, sempre volant. La cosa no va de desfer els llaços de la cura, treure’ns aquestes arrels
d’amor boig i posar-nos ales de Red Bull. El foc,
després de parir i/o cuidar molt, crema d’una altra manera en el cos, però crema. Les llàgrimes
que gastem d’amagat a la mani cremen. Poden
abrasar. El 8M allibera afectes i ens obre esquerdes, connectant les nostres solituds històriques
i contemporànies: som un mar de força. Ja ho
sabíem abans del coronavirus: entre les nostres
cases, cossos i històries hi pengen fils fins i forts
de solidaritat.
Manuela Zehner és investigadora, treballadora cultural i,
entre altres coses, també mare.

1. Ho explico parcialment en un llibre que estic escrivint: Power in Vulnerability per a la plataforma transversal texts.
2. Silvia Nanclares: «Desde mi trinchera», eldiario.es (7 de març del 2020). [https://www.eldiario.es/zonacritica/trinchera_6_1003409671.html]

QÜESTIONAR
LA NORMALITAT

El museu, com l’escola, ha actuat sovint com a institució reguladora de cert ordre, en resposta a un
suposat acord social en la construcció i el consens
de les normes. Així, l’escola ha promogut processos de normalització i disciplina, mentre que el museu ha configurat les regles del gust i ha construït
el cànon. El fet de desafiar no només les normes
de comportament que imposen aquestes institucions, sinó també i sobretot de pensar quins són
els discursos de dominació que s’hi amaguen, s’ha
convertit en una tasca inesgotable des de l’activisme i el pensament crític. Ens proposem generar
processos en què puguin donar-se «pedagogies
rares»: aquelles que qüestionen els rols establerts,
les identitats fixes i que exploren altres formes de
relació entre educadors i educands amb el saber,
i també entre si. I no només des de la pràctica reflexiva, sinó també des de l’activitat educativa.
Pensar, en definitiva, en altres maneres de relacionar-se amb el saber i entendre l’educació com una
pràctica d’interrupció de la normalitat, com un espai que trenca amb la imaginació reguladora.

Il·lustració: Diego del Pozo, 2020
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Històries de l’art des de Barcelona
Aquest programa presenta noves perspectives sobre allò que el discurs normalitzat de la història de l’art ha soterrat o que directament ha obviat. És una proposta per obrir nous espais de debat a l’aula, i plantejar dubtes a partir de l’art.
El programa inclou una sèrie de vídeos en obert, que s’han realitzat amb la col·
laboració de diversos artistes, teòrics i activistes, i els dossiers corresponents
adreçats al professorat amb línies d’acció i ampliació de continguts.

Projecte d’art a l’Institut
Secundària, batxillerat, universitat
i cicles formatius

••

A Cartografia sobre l’art i la sida a Espanya s’examinen els efectes que la
pandèmia de la sida va tenir en una generació d’artistes i activistes. En el
cas espanyol aquesta pandèmia es va produir en un moment de transició
política després de la mort de Franco, però també de transició en els comportaments sexuals i les relacions íntimes. Vida, mort, malaltia, amor, art,
activisme i sexualitat són alguns dels temes que apareixen en aquest capítol.

A càrrec d’Equipo Palomar

••

La Barcelona sexi se centra en la història de l’art que marca la ciutat des
dels inicis del segle xx fins als nostres dies amb figures que –per integrar
l’erotisme, la seducció, i utilitzar el gènere com a mètode d’expressió i provocació– han quedat apartades del reconeixement i se les ha considerat
artistes menors. Carmen Tórtola Valencia, Jean Genet, Flor de Otoño,
Ocaña, Camilo, Nazario o Cardín en són algunes.

A càrrec d’Equipo Palomar

••

A La diàspora es reflexiona sobre les històries de la diàspora a partir del
treball d’alguns artistes que introdueixen narratives contrahegemòniques
en la seva pràctica. Conceptes com l’arrelament, les fronteres, la identitat
nacional o el racisme són aspectes sense els quals no la podríem entendre. En tot procés de dispersió hi ha també una intenció de pertànyer a un
nou context, com si es tractés d’un procés de trasplantament. Però, ¿amb
quines friccions i hostilitats es reben aquestes persones?

A càrrec de Tania Safura Adam
i Aldemar Matías

••

A Acció es fa un recorregut per l’art de la performance, l’acció musical i
l’acció poètica que va tenir lloc en els noranta. Aquesta va ser una dècada
fonamental en la configuració del món contemporani, ja que es consolida
el projecte neoliberal de la globalització, amb l’expansió d’algunes de les
tendències apuntades en dècades anteriors per sexualitats dissidents i
l’impacte de la pandèmia de la sida en les relacions afectives.

A càrrec d’Antonio Gagliano
i Loli Acebal

••

A Feminismes es recorren algunes de les principals aportacions de les
pràctiques feministes en l’art dels seixanta i setanta, fonamentalment a
Catalunya. L’aportació de les dones va venir des de fora del camp de l’art,
ja que elles havien estat expulsades del relat oficial, tal com va constatar
al 1971 la historiadora de l’art Linda Nochlin en el seu assaig seminal Why
Have There Been No Great Women Artists? (Per què no hi ha hagut grans
dones artistes?). En el cas espanyol, l’eclosió de l’art fet per dones coincidirà amb l’alliberament dels cossos després de la mort de Franco i el final
de la dictadura.

A càrrec de Yera Moreno

Vídeo en obert a www.macba.cat
Si voleu sol·licitar el dossier, poseu-vos en contacte amb educacio@macba.cat

Gratuït

ES
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Res a veure
Grup de treball d’art i accessibilitat
Persones amb diversitat visual
i públic en general
A càrrec de Mabel Palacín, artista
Dates: d’octubre del 2020 a juny
del 2021
Horari: els dilluns cada quinze dies,
a les 18 h
Durada de cada sessió: 90 min
Gratuït. Amb inscripció prèvia
Per formar-ne part, poseu-vos
en contacte amb
educacio@macba.cat

Ja no ens queda cap dubte que les arts visuals estan internament rosegades per
un «res a veure». La invisibilitat de l’art no és necessàriament una manca de forma, de traç o de color; pot ser un buit que omple la imatge de contingut i sentit.
Pot ser un silenci visible, però també l’oportunitat d’escoltar el soroll i donar-li la
paraula. Pot fer innecessari el museu, però també pot transformar-ne la vocació.
Pot ser un no-res, però també el llindar d’una imaginació imprevista.
Res a veure es proposa com a grup de treball per qüestionar l’hegemonia
del règim visual en l’art contemporani i investigar sobre tot allò que, sense ser
imatge, la configura, la produeix i la fa visible. Cada artista proposa la seva aproximació i el seu recorregut particular, des de diferents pràctiques i àmbits de les
arts visuals. A partir de la trajectòria del que seria una «mutació de la fotografia»
(en el cinema, el vídeo i els formats digitals), l’artista Mabel Palacín ens proposa
una reflexió i un treball col·lectiu sobre els elements invisibles (marc, narrativa,
data, so, veu, etc.) que constitueixen la realitat visual.

POR EL CAMINO DE IDA Y VUELTA

Esther Ferrer

bre la marcha.
Se puede hacer en silencio o hablando, cantando o emitiendo sonidos inventados [2].
También se puede hacer, por ejemplo, empezando una persona (o grupo) de un lado y otra persona (o grupo) del lado opuesto y
cruzándose en el centro a la ida y a la vuelta.
Pueden avanzar todos de frente, o un grupo de espaldas y otro
de frente a la ida, y lo contrario a la vuelta. Esta idea permite muchas
variaciones: por ejemplo, cuando los dos grupos lleguen al centro,
vuelven a su punto de partida sin cruzarse, pero andando para atrás.
En realidad pueden hacer lo que quieran, inventar formas de hacerlo, en un espacio cerrado o al aire libre, en la calle, en un parque.

«Lo que me gustaría también, si es posible, es que
los participantes, elijan una forma o varias de andar
de las que he seleccionado en [1] y de hablar de las
seleccionadas en [2], y que las dibujen según su imaginación. Puede ser interesante y divertido imaginar,
por ejemplo, qué es «hablar como un descosido», o
«andar con cien ojos». Si, además, se escribe algo sobre ello, todavía mejor. Esto se puede hacer una vez
que la acción se ha realizado. Y se puede elaborar un
álbum con todos los dibujos fotocopiados para dar a
cada participante al final del curso o actividad. Otra
posibilidad es que los participantes hagan su propia
partitura y los dibujos de la acción realizada.»
Esther Ferrer

- andar por los suelos, por las
ramas, por los aires, en la cuerda floja

- andar a la sopa boba, a la
cuarta pregunta, a la caza, de
picos pardos, con el culo al aire,
como un reloj, con una mano
detrás y otra delante

- andar con rodeos, con medias
tintas, con pies de plomo, con
la mosca detrás de la oreja, con
paños calientes, con contemplaciones, con tiquismiquis,
con dimes y diretes, con tapujos, con cien ojos, con pamplinas, con remilgos, flojo de
muelles

- andar como un Nazareno,
como alma en pena, con la cruz
a cuestas, de coronilla, de capa
caída, de la Ceca a la Meca, de
Herodes a Pilato, de boca en
boca, sin saber adónde va

- quien mal anda, mal acaba;
dime con quién andas, y te diré
quién eres

un papagayo, hablar más que
siete

- hablar por los codos, hablar
con los ojos, con el corazón en
la mano, por la punta de las
uñas, con las manos, hablar
porque se tiene boca, hablar
por boca de otro

- hablar fuera de lugar, hablar
por hablar, hablar menos que
una piedra

- hablar por no callar, dar
que hablar

- quien mucho habla, mucho
yerra; más vale callar que mal
hablar

PODEU EXTREURE AQUEST PLEC CENTRAL
I CONVERTIR-LO EN UN PÒSTER.

SERIE: UN ESPACIO
ES PARA ATRAVESARLO

- andar a la greña, a la gresca,
a golpes, a bofetadas

- Andar a ciegas, a tientas,
a bulto. Andar de cabeza, a
trompicones, a la pata coja,
al paso, a salto de mata, a gatas, como los conejos, por los
tejados como los gatos, hacia
atrás como los cangrejos, andar como oveja descarriada,
a saltitos como las perdices,
como paloma sin pichón, como
los pavos, picoteando como las
gallinas, con la casa a cuestas
como los caracoles, andar menos que una mula coja

1. ANDAR

- hablar más que un abogado,
que un barbero, que un sacamuelas, que una cotorra, que

- hablar claro, hablar en plata,
hablar como un libro, como un
académico, como un oráculo,
hablar que se las pela, hablar
peor que un carretero

- hablar de oídas, como un descosido, por boca de otro

- Hablar por hablar, a tontas y
a locas, sin ton ni son, al buen
tuntún, hablar por boca de ganso, a borbotones

2. HABLAR

Se trata, como su nombre indica, de atravesar un espacio de todas las
maneras que se quiera. Las variaciones son innumerables y todas son
válidas. Se puede hacer individualmente o en grupo.

Se define el espacio a recorrer que debe ser el mismo a la ida que
a la vuelta. Se decide si la acción la va a realizar una sola persona o
varias, o incluso muchas.
Si son varias o muchas, se determina antes de empezar si van
a realizar la acción todas juntas desde el principio, o si van a ir acumulándose una por una. Es decir, primero la hace una persona, luego
se añade otra, y la hacen dos, otra y la hacen tres, etcétera.
Las formas de recorrer un espacio son muchísimas. Antes de
empezar se puede hacer una lista de las formas elegidas para hacer
el recorrido [1] se puede incluir: andar de rodillas, arrastrándose, en
cuclillas, con los talones, de puntillas, cruzando los pies, bailando y
un etcétera muy largo.
Se determina también si todas van a avanzar de la misma manera, al ir y al volver, o van a hacerlo de diferente manera fijada de antemano, o dando la posibilidad que cada cual elija la forma de hacerlo.
Se puede avanzar a la ida de frente y a la vuelta de espaldas; esto
se puede decidir antes de empezar o dejar a cada cual decidirlo so-

Esther Ferrer: Un espacio es para atravesarlo, 1990.
Adaptat per als Programes educatius del MACBA, 2020-2021.
© Esther Ferrer, VEGAP, Barcelona, 2020

TONINA CERDÀ

MILLOR ACOMPANYAT
QUE SOL

Les exposicions són dispositius normativitzats
pensats per al gaudi individual, tot i que també
les visitem acompanyats de persones properes
amb les quals xiuxiuegem impressions, disconformitats o complicitats. O també en grup,
en aquest cas acompanyats sovint d’una figura
d’autoritat que explica i encoratja els visitants a
mantenir-hi un diàleg fructífer.

Aquesta seqüència conté les llavors d’una
pràctica que em sembla idònia per enfrontar-se a la visita d’una exposició. Que les sales
del museu esdevinguin llocs per parlar, intercanviar idees i coneixements, però també per
qüestionar-nos com transitem pels espais expositius sacralitzats –¿només mirem, parlem
i escoltem o també sentim, ballem, juguem o
cantem?–, ens permet eixamplar l’experiència
de visitar una exposició.
Però, que difícil és fer aquest eixamplament en solitari! Com canvia quan algú ens
dona la mà, es posa al davant i, a la intempèrie, s’exposa a si mateix a partir de la lectura
personal i situada que fa d’una exposició des
dels seus sabers, pràctiques artístiques, coneixement científic o des de l’experimentació corporal. I ¿què li passa a una exposició quan és
travessada per mirades altres, poètiques, erudites, profanes? O potser ens hauríem de preguntar: ¿com s’enriqueix una exposició amb
totes aquestes aportacions? I al visitant que
hi participa, ¿com se’l convida a sumar-s’hi
compartint el que portava del carrer, els seus
sabers i les seves pròpies pràctiques?
A les visites situades i al Parlem de... artistes i investigadors habiten aquest espai de
trobada entre les exposicions i el públic, construint noves visions, llegint des d’altres llocs

i des d’hermenèutiques personals una exposició que esdevé un ressort per construir un
nou relat. Compartint dubtes i certeses, aventurant-nos per camins ignots des de la solitud
del monòleg, o amb altres propostes d’aproximació a les obres que no passen forçosament
per la paraula, assumim l’estranyesa o el dissens que pot suscitar la proposta, i es modifica
la manera de visitar una exposició. I l’experiència serà sempre única; dependrà de qui conformi el grup aquell dia, del desig de situar-se
en una posició més activa o més d’escolta,
de preservar moments de solitud, de voler o
no apropar-se al grup per sentir-lo millor, o de
sumar-se a la conversa que s’estableix amb i a
partir de les obres, amb la resta del grup, en
un reconeixement respectuós dels altres com
a iguals, on els aprenentatges són d’anada i
tornada, on res és neutre i el que acaba donant
sentit a aquesta trobada única i significativa
és qui parla i des d’on, i qui escolta i des d’on.
Visites al museu que activen memòries
individuals i que desperten interpretacions i
mirades diferents. Experiències dins les sales
que modifiquen la percepció, que domestiquen espais impersonals perquè són viscuts,
ni que sigui temporalment, i que ens porten
a preguntar-nos: quins rastres hi deixem?
¿Quines energies queden dins les exposicions
després de viure aquestes propostes? O, com
ens va dir Roger Bernat en el seu Parlem de...
sobre l’exposició de Charlotte Posenenske, «no
té sentit anar sol a veure l’exposició; només
hauria d’estar permès anar-hi en grup».
Tonina Cerdà és responsable de Programes Públics
i Educació del MACBA.
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ALLIBERAR
LA PEDAGOGIA

Un dels grans reptes d’aquest programa educatiu
és trencar les lògiques tradicionals en relació amb
qui en sap i qui no en sap, qui aprèn i qui ha d’ensenyar. Ens volem distanciar de qualsevol concepció
que entengui l’educació de manera rígida, com a
disciplina basada en tècniques i models a imitar.
En aquest sentit pensem que l’experiència de l’art
pot ser molt alliberadora per la seva enorme capacitat d’activar el conjunt dels sentits i, amb ells, la
imaginació política. El nostre treball educatiu arrela en una crítica al model d’educació disciplinària i
s’endinsa en les possibilitats de la pedagogia com
a pràctica alliberadora.
D’altra banda, ens interessa incidir en la dimensió comunitària, col·lectiva, que hi ha al darrere de
cada acció educativa, i entendre el pensament i la
imaginació com a processos multidimensionals
que escapen de la disjuntiva pensar/actuar perquè sempre participen d’un conjunt de situacions,
relacions i accions determinades.
En aquest procés d’alliberar la pedagogia o fomentar una imaginació pedagògica alliberadora,
ens interessa qüestionar les categories fixes en
l’àmbit educatiu i la concepció de l’aprenentatge
com a capacitació professional o acumulació de
coneixements. Abordem l’organització del saber
com una activitat política i qüestionem que s’expliqui el món sense deixar cap espai al dubte.
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POSTDATA. Correspondències
d’artista a l’escola
POSTDATA és un projecte d’art a les escoles que aposta per afavorir una experiència singular amb l’art fora del museu, introduir l’art contemporani a l’aula sense
domesticar-lo i generar situacions fora de la lògica escolar a partir de l’expectativa, l’estranyament, la disrupció i la complicitat entre alumnat i mestres.
El projecte s’inspira en les pràctiques artístiques que van utilitzar la correspondència com a mitjà d’experimentació i sistema de distribució de l’art des
dels anys seixanta i setanta. POSTDATA apropa a l’aula la tradició de Fluxus,
dadà, les arts performatives i les pràctiques site-specific a través de propostes
específiques d’artistes contemporanis que conformen les dues col·leccions del
projecte.
Els centres reben per correu postal de manera esglaonada un conjunt
de propostes autònomes d’artista. S’inicien amb l’enviament de la «Correspondència 0», que conté un dossier amb informació, consideracions per al treball
a classe i un vídeo per introduir el projecte (que alumnes i mestres poden mirar
plegats). Al final del projecte l’escola suma una petita col·lecció d’art a la seva
experiència i l’acompanya amb els exercicis i les qüestions dels alumnes.

Projectes d’art a l’escola
Primària i educació especial

••

POSTDATA Col·lecció 1: hi col·laboren els artistes David Bestué, Luz Broto,
Enric Farrés Duran, Nicolás Paris i Tere Recarens. Cadascuna de les propostes juga, des de diferents perspectives, amb conceptes com el buit,
l’atzar, la ciència-ficció, el secret, la investigació experimental, el dualisme,
la decepció i la sorpresa.

En català

••

POSTDATA Col·lecció 2: hi col·laboren els artistes David Bestué, Cris
Blanco, Fermín Jiménez Landa, Nicolás Paris, Tere Recarens i Ariadna
Rodríguez. Les seves propostes se centren en conceptes com ara el
desig, l’atzar, la investigació experimental, el dualisme i la memòria.

En català i castellà

EP

Dates: tot el curs escolar
Gratuït

P2P. D’igual a igual
Aquests tallers plantegen compartir pràctiques artístiques entre artistes i docents per trastocar-les, posar-les en comú en l’espai educatiu i retornar-les,
transformades per la interacció dels alumnes a l’aula, a la resta dels docents i a
l’artista. Cada taller s’articula en tres parts: la primera sessió, que té lloc al museu, és una presa de contacte per entaular un diàleg i fer diversos exercicis, accions i reptes proposats per l’artista convidat. La segona part, que el professor
fa pel seu compte a l’aula, té com a objectiu adaptar lliurement les propostes
explorades en el museu per experimentar les metodologies i els continguts treballats. En la tercera part, i segona sessió al museu, es comenta l’experiència
amb l’artista i els docents que hi han participat.
Després del treball dels cursos anteriors sobre cos, percepció sensorial,
memòria i ciutat, en aquesta cinquena edició de P2P els tallers reprenen el fil
conductor de les pràctiques narratives que es despleguen a través de l’enregistrament sonor, la performance o el vídeo amb la finalitat d’experimentar amb la
veu, el text, l’escolta i l’ecologia acústica. Ho farem amb dues propostes de taller:
L’escolta com a reflex de la realitat social amb Laura Llaneli i ***, la veu dislocada
amb Lúa Coderch.

Tallers
Professorat
A càrrec de Lúa Coderch
i Laura Llaneli, artistes
Dates: febrer i març del 2021
Horari: els dimecres a les 18 h
Gratuït. Amb inscripció prèvia

P
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Entre l’acció i l’objecte.
Laboratori d’artistes
Laboratori d’artistes
Professorat
A càrrec de Tatiana M. Melo
i Perejaume, artistes
Data: juliol del 2021
Gratuït. Amb inscripció prèvia

La cinquena edició del laboratori d’artistes proposa obrir un espai d’investigació i col·laboració entre artistes i professors perquè participin en processos de
creació i reflexió sobre la possibilitat d’introduir l’art a l’escola. I això ho fem situant-nos col·lectivament en un procés de treball que busca tensar els límits, conviure amb la incertesa, l’estranyament, i activar la imaginació per valorar el que
l’art pot aportar a l’aula pel que fa a pràctiques i metodologies d’aprenentatge.
El laboratori se centrarà en qüestions candents com són la crisi climàtica,
la transició ecosocial i les pràctiques ecofeminisites, i el concepte de decreixement i de cura de les persones.

En residència.
Creadors als instituts de Barcelona
ES

Programa d’art i educació
Institut Poeta Maragall
A càrrec de Xavier Bassas, filòsof
i Raquel Friera, artista
En residència. Creadors als instituts
de Barcelona és un programa de
l’Institut de Cultura de Barcelona
i del Consorci d’Educació de
Barcelona ideat en cooperació
amb A Bao A Qu
Gratuït. Amb convocatòria anual

Xavier Bassas i Raquel Friera treballen plegats en el projecte Institut del temps
suspès. Aquest procés, iniciat el 2020, reflexiona sobre la relació contemporània amb el temps. Una relació que partia de la sensació angoixant de no tenir mai
prou temps per fer res i que, amb l’experiència del confinament, s’ha modificat.
En aquest escenari, el plantejament és crear una institució que fomenti el temps
improductiu des d’un punt de vista tant simbòlic com econòmic.
El projecte ens permet pensar també en altres temes que ens interessen
i preocupen: la crisi de les cures, els perills de relacionar l’educació amb la productivitat, i la mercantilització o acceleració del temps. En residència ens brinda el context per treballar conjuntament un procés de creació de llarga durada
amb un institut, i obre un espai de diàleg entre estudiants, professors, artistes
i mediadors.
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En família
Des del programa En família proposem un espai-temps de ser-hi per gust i assajar noves i inesperades formes de relacions i solidaritats. Es tracta de posar en
moviment els nostres rols, pensant amb temps i ritmes diferents, desenvolupant
altres formes d’aprendre i creant col·lectivament.
Des d’En família oferim experiències artístiques i educatives obertes a totes les edats, famílies ampliades, amistats i acompanyaments diversos i variats,
perquè sabem que la convivència és clau per construir imaginaris i vincles nous.
Apostem per propostes d’artistes que ens permetin reflexionar amb el cos, tocar la paraula, conversar amb els objectes i escoltar l’espai. No ens centrem en
el resultat final, sinó en la possibilitat de compartir el que hi anem descobrint.

Programa adreçat a famílies amb
nens i nenes d’entre 2 i 12 anys
Caps de setmana i vacances
escolars

F

Consulteu el programa a
www.macba.cat

Habitació 1418
Habitació 1418 és una convocatòria oberta i lliure per anar programant, al llarg de
l’any, tallers i esdeveniments per als joves. S’hi organitzen tallers sobre la imatge,
el moviment, el món gràfic i les noves tecnologies. És un espai de llibertat expressiva, de col·laboració i trobada amb els altres.
Pensem en l’Habitació com un espai que ens ajuda a buscar altres maneres d’imaginar i habitar el museu, a partir de l’oci, l’intercanvi d’idees, afectes
i experiències, i on la creativitat personal se suma a la creativitat del grup per
aprendre del que és inesperat i treballar amb diversos llenguatges artístics.

Espai d’acció per a joves creatius
Adreçat a joves a partir de 14 anys

J

Amb la col·laboració del CCCB

Departament exotèric
És un projecte artístic que s’adreça a persones de més de 18 anys. Pot ser entès
com un laboratori autogestionat en l’àmbit educatiu o com un grup de treball
resident en el museu que investiga sobre l’art i el pensament contemporanis a
partir de l’autoaprenentatge. No es demana haver cursat prèviament estudis
específics d’art.
Aquest plantejament propicia l’horitzontalitat i l’autogestió entre participants, i crea un espai d’intercanvi de coneixements i experiències. El projecte es desenvolupa a partir de sessions mensuals tancades i sessions obertes
a tothom.
••
••

Requisits: escriure una carta de motivació a yjolis@macba.cat explicant
els motius pels quals es vol participar i indicant què es pot aportar en
aquest grup de treball transdisciplinari.
Per a més informació, es fan sessions per explicar el projecte:
www.instagram.com/departamentexoteric/

Grup d’autoformació
Estudiants universitaris
de qualsevol disciplina
A càrrec de Jordi Ferreiro, artista
i educador, i Yolanda Jolis,
coordinadora d’educació
Convocatòria oberta de
sol·licituds per a l’edició 2021:
de l’1 al 15 de desembre del 2020
Comunicació d’acceptats:
15 de gener del 2021

J
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La cuina
Trobades
Proposta intergeneracional
A càrrec de Marina Monsonís,
artista, i Yolanda Nicolás,
coordinadora de Programes
Públics
Dates: els dijous d’11 a 14 h
Gratuït. Amb inscripció prèvia
Per formar part del grup,
poseu-vos en contacte amb
Yolanda Nicolás:
ynicolas@macba.cat

Aquest es un espai de trobada i autoformació obert a les persones que vulguin
compartir coneixements i experiències al voltant de la cuina, i reflexionar sobre
el context de crisi alimentària actual. El final de les energies fòssils, l’esgotament
dels recursos, el canvi climàtic, la sobirania alimentària, el model actual de conreu i consum s’aborden des de la reflexió, la paciència i la lentitud perquè l’emergència i la crisi reclamen precisament aturar-se, canviar de ritme i trobar alternatives que ens permetin imaginar un altre futur possible.
Mitjançant l’intercanvi entre els participants hem desenvolupat un coneixement col·lectiu i sense jerarquies. Les respostes a què volem aprendre i què
volem ensenyar articulen el contingut de les sessions. I el que més ens interessa
de la tradició és trobar què s’adapta a cada context, què resisteix els canvis i
com s’aborden els reptes de forma tàctica; en definitiva, la saviesa que conté
el fons de cada recepta. Per això el hackeig i l’experimentació formen part de la
nostra pràctica.

Amassar amb cura
A

Taller adreçat a grups de persones
amb discapacitat intel·lectual
A càrrec de Juan David Galindo,
artista
Dates: a partir de l’octubre del 2020
Horari: els dilluns, a les 11 h
Durada de l’activitat: 2 h
Preu: 3 € per persona
(acompanyants, gratuït)
Grups de 15 persones màxim

Un taller a la cuina del museu. No és per aprendre a cuinar, sinó més aviat per
experimentar el creixement col·lectiu, barrejant i elaborant coneixements, experiències biogràfiques, emocions i relacions socials.
Aquest taller proposa una senzilla pràctica amb persones amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu és treballar certs aspectes que formen part de la cuina, però que queden ocults en el fet estricte d’elaborar el menjar: entendre els
aliments i d’on provenen, descobrir els convidats invisibles que inevitablement
formen part d’una recepta, recordar experiències personals i relacions de cura
en el context de la cuina, i deixar lloc a taula per tot allò que pugui passar.

«Tenia coses adormides... »
A

Grup de treball
Dates: tot el curs escolar
Aquest grup està conformat per
persones del Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de
Ciutat Vella. Si, des de l’àmbit de
la salut mental comunitària, us
interessa establir relació amb el
MACBA, poseu-vos en contacte
amb educacio@macba.cat

Hi ha moltes maneres de visitar un museu. Una de possible: lentament, llargament, tranquil·lament... Com si fos una màquina que dosifica l’experiència de
mica en mica i que demana l’ús d’altres sentits, dels coneixements i del temps;
aprendre a mirar i remirar, anar i venir, i retornar. Una visita de més d’un any, que
converteix els visitants en hostes, gairebé subvertint o invertint l’expressió «endur-se el museu a casa».
Aquest grup de treball el formen persones del Servei de Rehabilitació
Comunitària de Ciutat Vella. De manera continuada, autònoma i sense guions
preestablerts, s’endinsa en algunes exposicions i les «posa en pràctica», treballant-les des d’interessos particulars però generats conjuntament. Aquest treball es converteix també en una oportunitat per fer dels hostes amfitrions, i convida altres centres i entitats a fer visites al museu conduïdes pels participants.

AMÈLIA MAÑÀ DOMES

UNA FRUITA I UNA RECEPTA,
DOS DETONANTS A L’AULA
QUE GENEREN CONVERSA
Les meves classes d’educació visual i plàstica són
un espai per estar en contacte amb nosaltres
mateixos, amb el que ens envolta i el que passa a
fora. La pràctica artística esdevé una entrada per
pensar qüestions que ens afecten i que afecten el
medi on vivim, per sortir de l’aula i estar al món.
Des d’aquest lloc, els límits entre les matèries es
desdibuixen i les mates, les ciències, la llengua o
les socials es fan més presents a les classes. Les
necessitem per comprendre què passa i què ens
passa.

Si una cosa em provoca el P2P és que
m’activa les ganes de pensar com portaré a
l’aula l’experiència viscuda del treball amb l’artista. Creo un binomi entre el material amb
què treballa l’artista i el que ens pot fer pensar
de nosaltres. El taller amb Marina Monsonís
tenia un punt de partida, la cuina, que podia
ser el detonant per pensar sobre la crisi ecològica i social que ens afecta. ¿Com podem transformar l’aula en un espai on pensar, des d’una
perspectiva mediambiental, què comporta la
nostra manera de menjar? I ¿com fer-ho en un
espai íntim de conversa i cura?
Cada un de nosaltres havia de portar a
classe una fruita. ¿Quants quilòmetres havia fet aquella fruita per arribar a les nostres
mans? ¿Amb quin transport havia vingut?
¿Quina emissió de CO2 havia produït aquest
desplaçament? ¿Què és això de la petjada ecològica? I ¿l’efecte hivernacle? ¿L’escalfament
global? ¿Què en sabem de tot plegat? ¿Quines
causes el provoquen? ¿Quines conseqüències
té? Sense adonar-nos-en estàvem immersos
en una conversa, envoltats de dades que posaven en evidència la nostra relació amb els
aliments que comprem i l’impacte que poden
generar en el medi. Aquest coneixement i la

presa de consciència ens permetien transformar el nostre gest a l’hora de consumir amb
fets que podíem haver pensat que estaven fora
del nostre abast, lluny de la nostra escala o
marge d’acció.
En una altra sessió havíem de portar a
classe la nostra recepta preferida. La mare
m’havia escrit la meva: el pastís de truites que
em fa cada any per al meu aniversari, mmm.
Biquinis, trinxat de la Cerdanya, pastís de galetes Oreo, pollastre arrebossat amb canyella,
pastís de formatge, truita francesa, pastís de
poma, espaguetis amb bròquil, canelons, etc.
Aquestes receptes, escrites pels nostres familiars més estimats, van servir per crear un
arxiu i fer un glossari amb les paraules que
ens evocaven: amor, amistat, família, celebració, Nadal, deliciós, aniversari, records…
El fet de compartir-los perquè eren especials
ens va permetre conèixer petits racons d’intimitat de les nostres vides i de les dels altres;
accedir a escenaris personals de cura a través
de la cuina. Esmorzars especials dels dies de
festa, dinars en dates assenyalades, plats que
ens feien els que ja no hi són, receptes que es
podien cuinar quan teníem els ingredients…
I generaven espais d’emoció, de silenci, de
confort, de tristesa, de proximitat, d’enyorança, de companyia, de memòria. De veure l’altre, de veure’t en l’altre.
Una fruita i una recepta, dos detonants
que ens van permetre generar conversa.
Partíem d’un espai proper i íntim per ocupar
una dimensió més comunitària i conscient del
món que habitem.
Amèlia Mañà Domes és professora de secundària
a l’IEA Oriol Martorell.

VIOLETA OSPINA

DE COM ES POT RADIAR
I FER REVERDIR EL MUSEU

«Per improvisar col·lectivament una ràdia, femnos nostre el museu i trobem-nos arran de terra.
Escoltem-ne l’interior en silenci. Tapemnos una orella. Pausa. Canviem d’orella i escoltem
l’exterior: el museu en el barri. Al cap d’una estona, centrem-nos en la veu de tota la resta: com
sona? Dibuixem-ho. Ara intentem fer el contrari, escoltem el barri dins del museu: com sona?
Dibuixem-ho. Ara cantem tots els dibuixos a l’uníson. Pausa. Com sento la meva veu? Expulsemla. Dibuixem-la. Ara cantem el dibuix de la
persona del costat. Aquesta vegada provem de
ressonar amb els altres i tornem a dibuixar el
que hem sentit.
Tot el que dibuixem o escrivim ja és un
guió de ràdia, un gest de transmissió col·lectiva
sense mitjans encara. A continuació podem dividir el grup en dos i, mentre unes escolten amb
els ulls tancats, les altres improvisen una versió
del guió. Ara, sí, amb instruments, trastos, mòbils, joguines...»1
Faig aquesta invitació per escoltar la diferència
entre el que hi ha a dins i el que hi ha a fora, amb
el desig de restaurar un territori que anomeno
provisionalment ràdia. He sentit com la veu distribueix quotidianament els cossos: qui parla,
qui ressona o qui evita prendre la paraula; i com
els silencis són presències. La veu també canvia
en relació amb el grup. Escoltar aquesta tensió és
aprenentatge de la diferència, un espai per sentir i dissentir en relació amb l’entorn immediat.

No conec res més íntim i més travessat pel cos
social que la veu. En el barri del Raval, per exemple, la població migrant correspon a la meitat
de la població del barri i se la considera a escala
social una veu minoritària: ¿com es pot escoltar
aquesta minoria davant del soroll d’aquest discurs contradictori?
Aquesta ràdia també pot fer-se amb paraules, excrescències d’un cos social en crisi.
Convido a recuperar el verd2 en el context espanyol, que fa poc ha estat segrestat ideològicament amb la institucionalització del discurs
racista. Pensem també en el verd de l’ecologia capitalista, que disfressa de sostenibilitat l’extractivisme. Per travessar la violència dels discursos,
recomano portar el color com a vibració de la veu
en el cos. Si escoltem atentament, segur que podrem cartografiar tons i temperatures quan repetim paraules conflictives. A més, podem identificar tons de dolor. I també redistribuir el dolor
en la ràdia.
Per acabar, no deixem d’escoltar el silenci
de les classes acomodades, que sense intenció
aparent sumen freqüències al soroll del discurs.
Recomano habitar aquest silenci també, com a
soroll que és. Podem assumir el que no sabem
que ens fa mal i el que sí sabem que ens en fa,
practicant alhora la vibració del color i l’expulsió
de la vibració del dolor.

Violeta Ospina és artista.

1. L’exercici es pot fer en una altra institució; aquest extracte pertany al taller «Radia el Museu!», MACBA en família, 2019.
2. El Verd (Al-Khadir) és un personatge de la mística sufí que al seu pas tot ho reverdeix. També és un vídeo homònim d’abu ali (Toni Serra), en què la càmera,
com un ésser de petites dimensions, corre per un sembrat.

YOLANDA JOLIS

L’EXERCICI
DE FER COMUNITAT

Parlar de comunitat és parlar d’un ecosistema.
D’un conjunt de diversos organismes que configuren un medi o context, on es donen una sèrie de relacions i interaccions amb les persones
i agents que hi cohabiten. Per parlar d’aquesta
relació en el marc del barri del Raval i d’una institució com el MACBA, cal fixar-se en els gestos
que ens permeten palpar aquests espais d’acostament incipients.
Des de la posició frontissa que implica
la meva pràctica d’educadora, emergeixen una
sèrie d’interrogants a l’hora de pensar com fer
comunitat. Hi apareixen, per exemple, quan
s’examina el paper de les pràctiques artístiques
en aquest exercici.
Segons l’educadora i artista Mônica Hoff,1
l’art té la capacitat d’incloure altres àrees del saber d’una manera que d’altres no poden fer, per
la seva capacitat d’imaginar i pel seu caràcter
poètic, que alhora comporta elements polítics i
pedagògics. L’art convida a posar les coses d’una
altra manera, com si fos per primera vegada.
Des d’aquesta presumpció estic duent a
terme, juntament amb l’artista Cristina Fraser,
un taller setmanal amb nens i nenes del barri.
És un espai on interaccionem amb el grup i amb
la comunitat que els acompanya. Ho fem posant
en el centre la cura i l’escolta atenta de totes les
veus, per fer grup i conèixer-nos. En el taller
l’artista ens convida a submergir-nos en la seva
investigació artística i ens planteja el joc com
a detonador d’un procés d’experimentació per
explorar els límits del dins i el fora del museu.
I també per descobrir-hi els nostres propis límits. Però ¿com ho activem? Fraser suggereix fer-ho amb unes instruccions i tres objectes senzills: una roda, un tros de gel i unes

pilotes saltarines. Ens posem en marxa, en petits equips, interactuant amb els objectes, amb
la gent que passa, amb el mobiliari de la plaça
i amb l’arquitectura del museu. Ens passen coses, ho apuntem i ho compartim. Riem, al·lucinem amb algunes reaccions, som còmplices
d’un experiment! De cop i volta comencen a
sorgir idees; apareixen els desitjos. ¿Podem congelar unes botes dins l’aigua i lliscar amb el gel
per la rampa del museu? ¿Podem organitzar un
berenar col·lectiu de crispetes fetes al foc, amb
un petit forn de llenya construït amb llaunes? I
arriba el dia en què aconseguim donar forma a
aquests desitjos. I no ho fem soles. Ho fem negociant i col·laborant amb altres equips del museu; ho fem en col·laboració amb les mares, els
pares, els germans i les germanes. Tot passa amb
el museu obert al públic, que, sense adonar-se’n,
és testimoni d’una singular experiència amb l’art
que fa visible imaginaris sobre altres maneres de
viure’l. La possibilitat de fer-lo més «jugable» comença a ser real.
El que puc palpar en aquests gestos que
sorgeixen de l’experiència del treball en col·laboració és una capacitat transformadora en potència. Em pregunto quines són les possibilitats
d’eixamplar-la cap a altres àrees del museu, de
convidar-les a fer-ho; a veure què és el que passa quan ens deixem tocar pels desitjos i aflora la
complicitat amb aquestes noves veus.
Probablement en la resposta hi ha la clau
per imaginar un museu plenament construït
i activat en comunitat.
Yolanda Jolis és educadora i coordinadora d’Educació
al MACBA.

1. Alejandra Rojas Contreras: «Mônica Hoff sobre arte y educación: experiencias comunitarias». Ar tishock Revista de Ar te
Contemporáneo (maig del 2019). [https://artishockrevista.com /2019/05/04/monica-hoff-entrevista-arte-educacion]
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EL MUSEU
AL
BARRI

La proximitat és l’espai idoni per plantejar-se determinades realitats: des de qüestions migratòries,
temes vinculats amb la vivenda, el desplaçament
i la lluita per diversos drets socials fins a les relacions laborals o la convivència entre cultures. El fet
de treballar en un àmbit micro ens permet detectar i explorar les qüestions crucials del present. Ens
interessa treballar «amb» i «dins» el barri, buscant
punts de trobada intergeneracionals des d’on podem estar amb altres persones i aprendre juntes.
És clau establir relacions de col·laboració duradores, flexibles i sense jerarquies amb les comunitats
i els agents de l’entorn del museu. A partir d’aquesta premissa, el museu actua menys com una entitat amb identitat fixa i més com un espai influït per
les forces que l’envolten. Des de fa tres anys el museu participa en les reunions del grup interreligiós
de la Fundació Tot Raval i manté una interlocució
permanent amb altres entitats del barri del Raval.
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Els nens i les nenes del barri
Amb el començament del curs escolar tornem a desplegar aquest espai permanent, en què els nens i nenes del barri, de 9 a 12 anys, poden experimentar amb
un artista. Es proposa una vivència col·lectiva en una zona elàstica, oberta a la
imaginació i amb ganes de trencar normes.
En aquest curs continuem amb Cristina Fraser i la seva proposta Beyond
the Spatial, projecte de recerca-acció que explora les limitacions i possibilitats
del joc en el museu i el seu entorn. Després de l’experiència del confinament,
busca entendre què ha canviat en l’espai públic i els llocs lúdics. ¿Com s’han
construït i per a qui? ¿Com es pot fer que la plaça o el museu siguin més «jugables» i sostenibles a partir dels límits que ara s’han fet més evidents? La idea
és estar atents a les possibilitats del nostre entorn urbà, fer-ho críticament a través del joc, i imaginar un espai social i ambiental sostenible que situï la vida en
el centre.

Taller extraescolar
Nens i nenes del barri,
de 9 a 12 anys

EP

A càrrec de Cristina Fraser, artista,
i Yolanda Jolis, coordinadora
d’Educació
Dates: del 15 d’octubre del 2020
al 27 de maig del 2021
Horari: els dijous a les 17 h
Durada de l’activitat: 90 min
Gratuït. Amb inscripció prèvia
Per formar-ne part, poseu-vos
en contacte amb Yolanda Jolis:
yjolis@macba.cat

Els oficis del Raval
És un projecte de llarga durada en col·laboració amb l’artista Teresa Lanceta
i altres agents del barri del Raval, com ara l’associació intercultural Diàlegs
de dona o l’Institut Miquel Tarradell. Una de les característiques de l’obra de
Lanceta és el desafiament de les lògiques imperants que diferencien art d’artesania, genialitat de magisteri. El seu treball s’ha orientat a recuperar els sabers
tradicionals en una pràctica en la qual és indispensable aprendre dels altres
i recuperar maneres de fer diferents.
Proposem un procés d’experimentació pedagògic i interdisciplinari. Els
alumnes connecten amb persones de diverses generacions i orígens i ho fan a
partir de la mirada de Teresa Lanceta amb una reflexió sobre l’obra tèxtil i el vincle amb els oficis.

Programa d’art i educació
Institut Miquel Tarradell

ES

A càrrec de Teresa Lanceta, artista,
Francesc Royuela, docent de
l’Institut Miquel Tarradell, i Isaac
Sanjuan, coordinador d’Educació
Dates: tot el curs escolar
Gratuït

Apadrina el teu equipament
El museu participa des dels seus inicis en aquest programa consolidat al barri que impulsa la col·laboració entre equipaments culturals i centres educatius
del Raval per desenvolupar projectes de llarga durada integrats en el currículum
acadèmic, amb l’objectiu que s’adaptin a les realitats de cada centre.
Cada projecte o apadrinament és singular, fruit d’un treball conjunt entre
els docents i el museu, i enfocat a donar resposta a les necessitats de cada etapa educativa, assignatura i competències que es volen treballar, axí com a les
característiques de l’alumnat. Es posa èmfasi en la diversitat i en l’apropament
de les famílies al museu.

Projecte per a escoles i instituts
del barri
Infantil, primària, secundària,
batxillerat i cicles formatius
Dates: tot el curs escolar
Gratuït. Amb inscripció prèvia
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→ Este texto reúne, a modo de apuntes o notas, algunos de los intereses y planteamientos que hasta
el momento hemos tenido como grupo. Partiendo de la pregunta abierta sobre qué es el autoaprendizaje, desde una fase inicial pudimos entrever algunas posturas compartidas: aprender es siempre
aprender con el cuerpo; aprender es siempre un gesto colectivo; aprender es un proceso que puede
ocurrir en cualquier contexto. Así, nos interesa explorar qué podemos aprender de las dinámicas
y procesos de aquellos espacios y entornos que no están vinculados con el aprendizaje formal y/o
no reglado y que se ubican en la periferia de estos. Allí donde se aprende sin querer, por sorpresa,
con los otros. Allí donde se incorporan saberes por instinto, por supervivencia o por imitación.
Presentamos estos enunciados como coordenadas que nos ayuden a orientarnos en la investigación que nos proponemos para estos meses de trabajo. Son fruto de lo que estamos haciendo, de
la recolección de anécdotas cercanas y citas que nos complementan.
Raquel Bautiﬆa Useros, Juan Pablo Campiﬆrous, Jordi Ferreiro,
Laura Mir Sanjuán, Miranda Pérez-Hita, Maria Pinell Plana i Victor Ruiz Colomer.

CONCHA FERNÁNDEZ MARTORELL

APRENDRE
PER HABITAR EL MÓN

Hi va haver un temps en què uns cossos individuals anomenats àtoms queien en línia recta i
uniforme en el buit, com gotes de pluja vertical.
En un moment indeterminat es va produir una
lleugeríssima declinació espontània, suficient
perquè aquells àtoms sortissin disparats per
atzar i col·lidissin amb altres àtoms. Aquella topada aleatòria va impulsar la represa del procés
en formes de combinació no previsibles. Així explicava Epicur el comportament de la naturalesa
creadora, del qual deriven, segons el seu deixeble Lucreci, la llibertat ètica i política de l’ésser
humà. Un món no és només un conjunt d’àtoms,
ve a dir Epicur: cal el clinamen, la inclinació i la
trobada amb l’altre.
Hi ha alguna cosa d’ancestral en el moment
tràgic de la pandèmia; mostra que el món continua subjecte als principis de la naturalesa. Ha introduït la imprevisibilitat i ha posat al descobert
les prioritats de la nostra societat. La pregunta
que ens ve ara és: ¿com i amb quines finalitats
s’administrarà la «nova normalitat»? Encara estem immersos en el remolí d’àtoms i ningú sap
quina nova combinació en sortirà.
L’escola, com a espai de convivència, pel
qual transiten els coneixements i les arts, s’ha
desintegrat. Una gran quantitat de joves han
quedat aïllats a casa, sense la cobertura social
de l’escola, rebent informacions confuses a través de pantalles repartides de manera desigual.
L’educació confinada i virtual és la màxima expressió de la segregació educativa. S’ha trencat
el vincle amb el professor i amb els altres, la interacció que permetia el contrast d’idees i l’aprenentatge crític.
Els programes d’innovació educativa desplegats en els últims anys defensen que l’objectiu
de l’escola és promoure la competència d’«expert

adaptable» a una societat canviant i desconeguda, seguint els passos de l’avenç tecnològic, i que
els coneixements són només exemples al servei
de les competències, cosa que estalvia la intervenció del professor.
Haurem de decidir si la finalitat de l’escola
és aplegar els coneixements i les arts per habitar el món i cuidar la vida, o generar individus
competents per adaptar-se constantment a una
societat en mutació arbitrària.
Però no podem deixar de banda que són els
coneixements adquirits amb els anys el que sustenta els alumnes en temps tan difícils, i que és
el llaç afectiu amb els professors el que els alleuja
en aquests moments foscos. Els aficionats a les
ciències han vist els seus coneixements activats
per comprendre la realitat més real, els tecnòlegs han viscut una connectivitat sense precedents i els artistes no han parat de crear: escriure, dibuixar, fer música, ballar. Tots han pres
consciència de viure un present que passarà als
llibres d’història.
Seria interessant proposar als estudiants
un projecte interdisciplinari sobre el confinament, una pràctica educativa en què els coneixements posin llum a la qüestió crítica essencial de
l’escola: què està passant?
És urgent reactivar les preguntes atrevides i
el coneixement rigorós, la imaginació creadora
i el contacte emocional, en l’aquí i l’ara de l’espai
compartit, perquè són aquests recursos els que
permetran a la generació més oblidada d’aquesta pandèmia, la que ha viscut expectant el clinamen del qual parlava Epicur, construir un món
habitable.

Concha Fernández Martorell és doctora en filosofia.

UN PING-PONG
ENTRE NICOLÁS PARIS
I MARTA ESPINACH
Aquest joc de ping-pong es va fer entre Barcelona
i Bogotà, durant uns dies del mes de maig del 2020.

Aquesta és una conversa a doble via entre
Marta Espinach, que va dur terme el projecte
Postdata en el taller d’art de l’Escola Lavínia, i Nicolás Paris, un dels artistes del projecte. La Marta no va parlar ni com a mestra ni com a artista; el
seu paper és tenir un peu en cada lloc. Nicolás no
va voler parlar únicament com a artista. El seu rol
en el projecte ha sigut el d’assistent d’estudiants
i professors.
Així, l’intercanvi és una excusa per seguir gaudint
del procés d’aprendre, transmetre que el que
compta és generar algun tipus de moviment a
l’escola i dir en veu baixa que l’art i l’educació no
deixen empremtes, només suggereixen trencalls.
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Nicolás Paris: Durant la implementació del projecte Postdata, ¿quin va ser el teu millor error?
Marta Espinach: Després de donar-hi voltes, crec que el
meu millor error és el que faig sempre que m’enfronto a un
projecte obert, el de la incertesa davant del caos que hi
sol haver en les primeres sessions amb els alumnes: caos
d’idees, de fils dels quals estirar, de desconcert, de trepitjar
arenes movedisses, i de no saber molt bé què s’ha de fer ni
com. Com a educadora i responsable del projecte, aquesta
situació em produeix certa inquietud i la necessitat de donar-hi voltes constantment amb l’objectiu d’oferir un flotador on aferrar-se davant del desconcert.
Sempre des del meu paper, el de generar preguntes i
fer-les, aportar referències per sumar, donar veu i a la vegada ser «espectadora». L’error és pensar que aquesta vegada
no, que el caos no s’ordenarà. Però, sí, per algun estrany
mecanisme, hi ha un moment en què tot comença a agafar
forma, i el desconcert dels alumnes es converteix en la seguretat d’estar fent camí, encara que no sàpiguen a on els
portarà. Penso que és un bon error perquè la inquietud (la
d’ells i la meva) de vegades fa que hi hagi en les sessions del
taller un punt d’incomoditat, perquè s’obren preguntes més
ràpid que no pas es generen respostes.
Marta: I aquesta és la meva pregunta: ¿per a tu hi ha hagut aspectes semblants entre el procés de creació artística
i la formulació d’una proposta dirigida a l’educació?
Nicolás: Per a mi l’art és una proposta educativa. Un
procés de creació és aprendre a ser curiós. Ser curiós és
des-aprendre a confrontar-se amb l’entorn fent servir diferents sistemes i eines, fins i tot aquells que no sé fer servir.
En el meu mètode de treball, l’art i l’educació són un
sistema de pensament amb què intento autoverificar-me,
indagar i comunicar les meves inquietuds. Són les eines
que uso per proposar la «construcció» d’ambients d’aprenentatge basats en l’afecte, l’associació, la transmissió inesperada d’informació i una actitud de servei o d’amor.
Intenten ser llocs on ens puguem sentir segurs en moments d’incertesa i on trobem noves formes d’estar junts.
Nicolás: I aquí va la meva pregunta: m’agrada molt quan
dius que «per algun estrany mecanisme, hi ha un moment
en què tot comença a agafar forma». ¿Podries descriure els
«rastres o pistes» amb els quals es comença a entreveure o
a percebre aquest moment en què els estudiants se senten
segurs?

Marta:
Sempre m’ha semblat que és una espècie de
«màgia» aquell moment en què apareix una paraula o una
idea o, altres vegades, un objectiu. Aquesta és la pista fonamental, el moment en què cada u entén quina és la direcció
del seu treball. En la mena de treball que proposa Postdata,
crec que l’educador no ha de partir d’idees preconcebudes
sobre què passarà o a on s’arribarà, però sí cal que faci ús
del seu paper de catalitzador, així com de la intuïció i l’habilitat per preveure algunes coses que passaran i, així, estirar
els fils per oferir-los als alumnes.
El treball col·lectiu i la posada en comú faciliten que
les personalitats diverses que hi ha a classe es complementin. I és responsabilitat de l’educador incorporar les
aportacions que es van succeint per fer notar que no hi
ha idees «dolentes»; en totes hi ha alguna cosa aprofitable
que sempre acaba sumant. Que l’alumne guanyi confiança
en si mateix i no tingui escrúpols a l’hora de fer propostes
és una tasca fonamental, juntament amb la tasca d’aprofundir en aquestes idees per donar-los una forma, podríem
dir, coherent. Crec que aquest moment «màgic» neix d’aquí
i, segons les variables amb què treballem, serà un procés
més o menys lent. El temps hi juga també un paper molt
important.
Marta: Com a part del projecte que vol generar canvis
en les dinàmiques escolars, ¿et planteges que la teva proposta hagi de tenir diferents nivells de lectura segons l’edat
dels participants? O fins i tot ¿segons els interessos dels
educadors?
Nicolás: Més que proposar projectes sobre interessos específics o per desenvolupar determinades habilitats, estic
intentant construir trobades des de la nostra condició humana. Són exercicis per trobar noves metàfores de la vida.
Així, intento que la meva proposta habiti el temps i sigui
l’inici d’una experiència que vagi més enllà del currículum
i de l’espai de la classe. És un procés per contaminar fenòmens i associacions a partir d’una condició/circumstància
en la qual tots estem aprenent; són moments en què ens
podem entendre sempre des del mateix nivell però des de
diferents perspectives, percepcions i escales.
Insisteixo que no es tracta d’explicar continguts o
aprofundir en coneixements específics, sinó de fer un experiment per crear vincles socials sostenibles en el temps
i que puguin servir per (re)presentar-nos i realitzar-nos segons les nostres pròpies descobertes.
Nicolás: Continuant amb la idea del temps «més o menys
lent» i el seu «paper» en els processos d’aprenentatge,
m’agrada pensar que no el podem mesurar amb els matei-
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xos paràmetres que el d’altres àrees de coneixement o producció. ¿Podries compartir com passa el temps quan estàs
amb els teus estudiants? ¿Quines podrien ser les unitats de
mesura d’aquests temps?
Marta: Encara que sigui un tòpic d’un temps ençà, el
nostre objectiu és el procés, tot i que treballem amb la mirada enfocada en una «posada en escena» que pot adoptar
formes d’allò més variades. Reprenent el que dèiem abans,
en un projecte d’aquestes característiques el procés s’anirà fent a mesura que anem descobrint aquelles connexions
que donen sentit al caos inicial, en què es barregen conceptes, procediments i materials. El temps, per tant, és relatiu;
no podem establir límits a com es va desenvolupant tot, i
moltes vegades –generalment durant les sessions inicials–,
podem quedar-nos amb la sensació que no s’ha avançat
prou, que ens han quedat molts coses al pap que no s’han
pogut incorporar.
Crec que, pel que fa al temps, el concepte més interessant és el de continuïtat; és a dir, la constatació que tot
el procés, amb els seus aprenentatges, proves i errors, exclusions i encerts, formen part del mateix fil que cada u (o
tots, com a grup) ha decidit estirar. La continuïtat és el que
donarà sentit a tot el procés i, per això, cal un temps que no
estigui marcat per factors externs, per la pressa o la immediatesa (i entenc que aquesta és una idea difícil d’acceptar
en els temps que corren).
En aquest sentit, obriria una altra qüestió que hi està
relacionada: l’espai de treball, que és indispensable que estigui unit a aquest pas del temps, ja que ha de conservar
les pistes del procés, com un laboratori en el qual treballem
amb l’experiència i l’experimentació, i que es converteix en
un lloc de referència per als alumnes. Però aquest, segurament, ja és un altre tema.
Marta: M’interessen especialment els processos que habiten en les interseccions entre diverses àrees de coneixement. I, sens dubte, l’art es mou principalment en aquestes
àrees. ¿Quines altres coses creus que ens pot aportar l’art
com a element educatiu, a banda del que ja hem comentat?
Nicolás: L’art és una tercera riba i ens pot ajudar a connectar-nos amb allò que no sabem o no ens expliquem.
És un sistema per associar, per exemple, el pensament científic amb diferents narratives. És un mètode d’investigació per a la creació d’afectes, solidaritat i vincles.
És una qüestió/pregunta incongruent i un accident
en el temps que ens ajuda a especular i a imaginar-nos allò
que no ha passat.
És una eina per construir ambients inestables allà on
no sabem del cert qui està ensenyant i qui està aprenent.
És un dispositiu que ens ofereix més possibilitats
com menys especialitzats estiguem.

És un element per desenvolupar un currículum ocult
o invisible, que ens permet reconèixer i cultivar allò que val
la pena fer amb tranquil·litat i a un compàs lliure i autònom.
Curiosament aquesta és l’etimologia de la paraula escola
(scholé).
És un trampolí per engranar els nostres interessos i
trobar com podem aprendre, a poc a poc, a ser lliures.
Nicolás: Ara et retorno la pregunta, però a contravia:
¿quines coses creus que pot aportar-nos l’educació com a
element artístic?
Marta: De fet, estem parlant des d’un terreny en què els
dos conceptes s’entrellacen, com has apuntat al rescatar
l’origen grec de la paraula scholé, en què es barregen conceptes com ara contemplació, evasió i ocupació intel·lectual. Si entenem l’educació des d’aquest punt de vista, art
i educació necessàriament es retroalimentaran i crearan
espais comuns per poder transitar lliures de pressions i
guiats per la curiositat. Art i educació parteixen d’aquesta
curiositat, de les percepcions del món i de les múltiples maneres en què pot ser interpretat i transmès. L’art necessita
–potser encara més– estratègies educatives per ser proper i estar present.
Nicolás: Ara, i reprenent el tema i la idea que proposes
sobre l’espai, ¿com consideres que ha canviat l’«espai»
entre els estudiants durant el projecte Postdata? I, tenint
en compte que tots estem aprenent, ¿què ha après la sala/
aula de classe durant aquesta mena d’exercicis?
Marta: Jo veig l’espai com un agent més en el procés
educatiu, entès no només com a espai físic, sinó també
com l’espai mental que hi està unit. En aquest sentit no ha
de ser mai un obstacle, sinó que ha de funcionar com un
continent agradable, un detonant més de las sinergies necessàries per dur a terme un projecte.
Com ja he apuntat, l’espai és un element viu en el qual
se sumen els rastres i senyals que persisteixen en el temps
–moltes vegades més enllà del que faria falta per al desenvolupament dels exercicis.
En conseqüència, l’espai es modifica, fent visible
i present el fil que reprenem a cada sessió, alhora que
n’anem descobrint també nous usos, disposicions o racons
que havien passat desapercebuts, de manera que es modela a partir de les experiències i les necessitats. I ho fa de
la mateixa manera que es van produint canvis en «l’espai
del taller» a un nivell més personal o mental.
L’espai, d’una manera o altra, «aprèn» en la mesura
en què es veu modificat. I aquesta modificació comporta,
a la vegada, un canvi en la percepció de quedar-s’hi, treballar-hi i viure aquest trajecte conjunt entre tots els actors
que en formem part.

Ignasi Aballí + Oriol Vilanova: Reversible, 2018

45

46

RECURSOS

RÀDIO WEB MACBA (RWM)

EXPRESSART. MUSEU PORTÀTIL

Altres models afectius, trobar-se al sud
i desaprendre

Projecte a l’escola
Infantil i primària i educació especial

Selecció de podcasts que amplien les propostes d’aquest
Quadern. Us recomanem consultar-ne tots els continguts
a rwm.macba.cat
castellà
Son[i]a #307. Fefa Vila
En aquest podcast Fefa Vila traça una lúcida i emotiva genealogia dels moviments queer, feministes i de dissidència
sexual a l’estat espanyol des dels setanta fins a l’actualitat,
que es bifurca en múltiples línies de fuga. Vila ens parla sobre la necessitat de viure altres sociabilitats, altres models
afectius-relacionals i sobre maternitat lesbiana.
rwm.macba.cat/ca/sonia/sonia-307-fefa-vila

castellà
ALTARS, SUCRE I CENDRES.
Antiracisme i resistència anticolonial
des de l’afrodescendència
En els tres capítols d’aquesta minisèrie, Karo Moret, Diego
Falconí i Lucía Piedra Galarraga parlen sobre interculturalitat, multiculturalitat, hispanitat i el tancament dels migrants
des de l’afrodesdendència. Comparteixen afectes, fòbies,
autofàgies i objectes inquietants. Analitzen les polítiques
dels cabells, parlen del sucre com a producte estrella de les
rutes del Carib, i reconeixen la destresa de la cendra per
evidenciar l’extermini de les antigues comunitats sodomites andines.
rwm.macba.cat/ca/buscador/radio/serie/altars-10467

Recurs a disposició de les escoles per agafar en préstec,
que proporciona eines per treballar a l’aula qüestions i temàtiques com ara la relació que s’estableix entre l’art contemporani i la ciutat, la ciutat i els museus, o les històries i les
cultures del joc. Permet conèixer i experimentar amb certes
metodologies i tècniques artístiques a través d’una selecció
d’obres i autors que formen part de la Col·lecció MACBA.
Expressart dona marge perquè cada grup desenvolupi el
seu propi centre d’interès o projecte transversal al voltant
de l’art contemporani. A la web hi trobareu un dossier de treball actualitzat.
Tot el curs escolar. Préstec gratuït al Servei Educatiu o Centre
de Recursos Pedagògics (CRP) que tingueu a prop. El préstec
es fa per un període d’un mes prorrogable segons la demanda.

ALLEZ!
Trobada sobre pràctiques ambulants
i museus dispersos
Web que recull materials i conclusions d’Allez! (organitzat
amb la Fundació Daniel i Nina Carasso el març del 2019). És
un repositori de projectes –des de maletes pedagògiques
fins a biblioteques, cinemes ambulants o rulots-estudis de
gravació–, amb relatories i conclusions sobre aquests recursos (motivacions, sostenibilitat, autonomia, avaluació)
amb diversos artistes i col·lectius.
allez.macba.cat

castellà
FONS ÀUDIO #1. Esther Ferrer
Esther Ferrer comparteix en primera persona la seva trajectòria des dels seus inicis amb el grup Zaj i continua amb
diverses reflexions sobre el pas del temps. Ens aturem també a escoltar els seus mètodes de treball i procés creatiu a
partir del record de les seves obres Silla Zaj (1974) i Íntimo
y personal (1977), que formen part de la Col·lecció MACBA.
rwm.macba.cat/ca/especials/fons-audio-1-esther-ferrer

anglès
Son[i]a #296. Nora Sternfeld
Sternfeld posa sobre la taula algunes idees per entendre
millor la crisi de la institució museística «tal com era», des
de la construcció fins al col·lapse. A partir d’aquí parlem de
pedagogia, poder, narratives històriques, parainstitucions,
estratègies de desaprenentatge i coneixement col·lectiu
projectat al futur.
rwm.macba.cat/es/sonia/sonia-296-nora-sternfeld

FLUFFY DISK
Fluffy Disk és un joc cooperatiu per a totes les edats i
per jugar sol/a o en grup. L’objectiu és crear relats enllaçant
textos i imatges que provenen del propi dispositiu mòbil o
de l’ordinador. És un recurs pedagògic per potenciar el pensament abstracte i la narrativa visual.
Fluffy Disk és el resultat del procés d’experimentació i aprenentatge que nyamnyam ha dut a terme el curs
2019–2020 amb l’alumnat de segon d’ESO de l’Institut Barri
Besòs i els docents Laura Domingo i Jordi Sánchez. S’ha
realitzat en el marc de l’onzena edició de Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona, i és un programa de
l’Institut de Cultura de Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona, ideat en col·laboració amb l’associació
A bao a qu.
fluffy-disk.netlify.app
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PEDAGOGIES I EMANCIPACIÓ

Si la pregunta sobre el sentit de l’educació no ha deixat de ser mai pertinent, en
un moment com l’actual és urgent trobar-hi una resposta col·lectiva. El món tal
com el coneixíem està en radical transformació. I aleshores, educar ¿per a què?
especialment en el present, en què l’educació està amenaçada per l’imperatiu
de la productivitat i l’eficiència al servei del mercat laboral. Si la nostra civilització, basada en la competitivitat, l’acumulació, el consum i l’explotació, es fractura
pel col·lapse ecològic, l’educació ha de respondre a aquesta realitat conscient
de la seva potència per al canvi.
Els assajos que integren aquest llibre reflexionen des de la filosofia, l’activisme, l’educació social i les pedagogies rares, sobre l’educació com a pràctica
d’alliberament. Proposen un exercici crític sobre els models educatius que se’ns
imposen gairebé sense marge per plantejar-hi alternatives. Des de diverses
perspectives totes les aportacions coincideixen a apostar per l’educació com
un espai polític per a l’emancipació individual i col·lectiva. Un pensament i unes
pràctiques des de les quals se’ns convida a imaginar un futur en el qual puguem
actuar i intervenir. La pregunta a la qual se’ns invita –més enllà del per a què educar– és: quina educació i per a quin món?
Amb Concha Fernández Martorell, val flores, Marina Garcés, Jannah Graham
i Jordi Solé Blanch. Edició i introducció a càrrec de Pablo Martínez. Col·lecció
et al. (núm. 5 i 6), Arcàdia-MACBA, 16 euros, 152 pàgines. Edicions en català i
en castellà.

Fotos: Gemma Planell, 2020

macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/pedagogies-i-emancipacio

et al. és una col·lecció d’Arcàdia i MACBA que posa en circulació un pensament que
desafia els marcs disciplinaris de la història de l’art, la filosofia i les ciències socials. Una
prolongació del programa públic del MACBA que es desplega en les interseccions entre les
pràctiques estètiques i polítiques, i es dirigeix a una multitud anònima i dispersa.
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RECOMANACIONS

Per a infantil i primària
La proposta que faig, influenciada per la meva condició de mare i especialista en
publicacions d’artista i arxius, parteix de la idea de posar a disposició dels nens
materials que estan orientats a generar un espai d’experimentació, més que a
l’assimilació d’uns coneixements concrets. M’interessen llibres, discos i pel·lícules que no estan dirigits exclusivament a un públic infantil, així com aquells que,
encara que sí que estan pensats per a ells, en reafirmen la intel·ligència i la complexitat, perquè entenen els infants com a éssers que ja són i no com a nens en
procés de ser adults.
En primer lloc, suggereixo l’ús de llibres que aprofiten el propi suport, que
conviden a explorar la tridimensionalitat i les característiques materials de l’objecte llibre. Inspirat per la idea d’incentivar el coneixement dels nens amb la tactilitat i el joc actiu que va caracteritzar el treball de Bruno Munari i del seu llibre
Illeggibile (1984), l’artista Antonio Ladrillo ha creat una sèrie de llibres titulats
Dots (Punts), Lines 1 (Línies) i Colors. Aquests llibres permeten generar múltiples
«lectures» a partir d’infinites combinacions de colors i formes, en què no hi ha
una narrativa lineal unívoca, sinó un lector actiu i creador.
I, seguint amb l’esperit lúdic de Bruno Munari, un altre llibre molt diferent,
però també estimulant per investigar les possibilitats expressives i performatives de la comunicació no verbal i la mímica, és el Supplemento al dizionario
italiano,2 autoeditat el 1958 i reeditat en múltiples llengües i ocasions.
Un altre llibre que permet treballar la performativitat des de la seva dimensió poètica és Grapefruit ,3 creat el 1964 per l’artista Yoko Ono. Aquesta publicació d’artista, tan característica de les pràctiques conceptuals, és una bona eina
per explorar la relació entre art i vida quotidiana gràcies a unes instruccions senzilles que els nens poden dur a terme (o no).
Per apropar-se a la música electrònica, es pot utilitzar la trilogia de discos
Soothing Sounds for Baby .4 Aquesta raresa de la música ambient composta el
1964 per Raymond Scott, en col·laboració amb el Gesell Institute of Child Development, a Connecticut, va ser creada com un conjunt de sons relaxants per a
bebès amb la finalitat d’educar i calmar amb melodies i ritmes electrònics repetitius. Tot i que la seva capacitat per adormir els més petits es qüestionable, sens
dubte es una eina interessant per introduir-los en l’escolta de la música electrònica minimalista.
Un altre tema que em crida l’atenció és el de la representació dels animals.
Molts llibres il·lustrats per a nens mostren animals personificats que, encara
que divertits i imaginatius, poden desvirtuar valors propis dels animals i del seu
context natural. Recomano Animal Books for Jaap Zeno Anna Julian Luca, llibre
d’artista que Lous Martens va realitzar per als seus nets i que compila, en més de
quatre-centes pàgines, retalls de diaris i revistes amb fotografies i il·lustracions
naturalistes d’animals. En la mateixa línia hi ha alguns dels coneguts llibres que la
fotògrafa Tana Hoban va fer per a nens als anys setanta i vuitanta del segle passat, tals com One Little Kitten (1979), A Children’s Zoo (1985) o Who Are They?
(1994).

Maite Muñoz Iglesias

1

2

3

4

49

Per a secundària i batxillerat
Recomanar, aconsellar o simplement advertir d’alguna cosa a algú és a la vegada un gest complex no exempt de certa supèrbia malentesa, perquè, de fet,
no és res més que el fruit d’una passió desbordada. Entendre’s en un cos, en un
context o en un paisatge concret és un exercici de comparativa i metàfora molt
recomanable. La meva proposta per a secundària i batxillerat pretén enfrontar
la joventut a una altra possibilitat, a altres vides possibles. Tant el relat biogràfic
com la biografia ficcionada en són una eina clau.
Indiana és música, compositora i escriptora. El seu llibre Papi (2011),1 en un
to desenfadat, és una barreja de llenguatges i capes que esquiven estereotips i
que, al mateix temps, acompanyen un personatge i les seves explosions latents.
També recomano escoltar Rita Indiana i els misteris, projecte creat el 2009, amb
el qual es fusiona l’art conceptual, la música popular, les tradicions afrocaribenyes i la crítica social.
Un altre llibre és Adéu a l’Eddy Bellegueule (2015), de l’escriptor francès
Édouard Louis, segurament un dels relats més propers, crus i brutalment detallistes que he llegit en anys. No hi ha victimismes, no hi ha hipèrboles; hi ha una
lluita interior i la fugida d’una determinada situació familiar i personal. Essencial
per entendre l’esquerda que hi ha a França en qüestions d’homofòbia, racisme i
violència estructural. D’aquest mateix autor, molt recomanable també, és Història de la violència (2018, Empúries).
Recomano dos discos, com dues maneres possibles d’entendre i transitar
per mons emocionals i virtuals. Un és Mother Earth’s Plantasia de Mort Garson
(1976),2 pensat i dedicat a les plantes. El sintetitzador com a objecte musical
aprofundeix en la idea (repudiada per les polítiques neoliberals i capitalistes)
d’apropar l’humà a la naturalesa en clau tecnològica. Plantasia és un camí obert
a altres maneres de fer en música i és una obra que no s’ha de deixar de reivindicar mai. El segon disc és Soil de Serpentwithfeet (àlies de Josiah Wise) (2018),3
en què ell s’inspira tant en sons de la seva educació religiosa com en la necessitat de trobar un llenguatge propi que expressi la seva vivència de persona negra
queer.
Per acabar, una pel·lícula: Lagaan, érase una vez en la India d’Ashutosh
Gowariker (2001), llargmetratge que parla de l’Índia oprimida per l’Imperi Britànic. Tot comença en el moment en què un petit poble decideix jugar-se el destí i
la llibertat en un partit de criquet (#FinsAquíPucLlegir). La pel·lícula mostra aparentment en segon pla l’abús i les realitats dels pobles sotmesos als capricis de
l’estructura del poder colonial.
Recomanació final per al professorat: La enfermedad y sus metáforas.
El sida y sus metáforas de Susan Sontag (1977).

Fito Conesa
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Informació i reserves: educacio@macba.cat
T. 93 412 14 13
Accessibilitat

Equip de Programes educatius

En el seu compromís amb l’accessibilitat universal, el MACBA revisa
de manera continuada les seves instal·lacions i els seus principis conceptuals. Incorporem la perspectiva de l’accessibilitat en els programes educatius i volem fer possible que tothom gaudeixi de les visites i
participi en les experiències artístiques i estètiques que s’hi proposen.
Entenem que la normalitat és que els alumnes aportin, experimentin
i aprenguin des de la diversitat; per això, la programació disposa de
recursos de suport per als alumnes amb necessitats específiques,
d’activitats dissenyades per a persones amb diferents discapacitats,
i de propostes d’investigació al voltant de pràctiques artístiques i dimensions concretes de la diversitat funcional.
Oferim recursos de suport en l’accés, la comunicació i la comprensió, tant en les activitats educatives com en general al museu:
ajudes a la mobilitat, interpretació en llengua de signes i bucle magnètic, ajudes òptiques i elements tàctils, i un equip format per atendre
la diversitat de públics.

Tonina Cerdà, Yolanda Jolis, Pablo Martínez, Yolanda Nicolás, Ariadna
Pons, Isaac Sanjuan

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Si teniu dubtes o voleu informació sobre els serveis d’accessibilitat del
MACBA, podeu enviar un missatge a educacio@macba.cat o trucar al
93 412 14 13. Tant si sou una escola amb alumnes amb diversitat com
una escola especial, expliqueu-nos quines són les necessitats dels vostres alumnes per tal que us puguem oferir els recursos més adequats.

Amb la col·laboració de:
Loli Acebal, Xavier Bassas, David Bestué, Cris Blanco, Estel Boada,
Luz Broto, Cris Celada, Núria Clemares, Lúa Coderch, Itxaso Corral,
Equipo Palomar, Laia Estruch, Enric Farrés Duran, Jordi Ferreiro,
Aida Fortuny, Cristina Fraser, Raquel Friera, Antonio Gagliano, Juan
David Galindo, Jorge Horno, Teresa Lanceta, Fermín Jiménez Landa,
Marc Larré, Laura Llaneli, makeatuvida, Irma Marco, Aldemar
Matías, Tatiana M. Melo, Marina Monsonís, Yera Moreno, Eva Paià,
Mabel Palacín, Nicolás Paris, Joan Manel Pérez, Aimar Pérez Galí,
Perejaume, Àngela Peris, Julia Ramírez-Blanco, Víctor Ramírez, Tere
Recarens, Carla Ricart, Alba Rihe, Ariadna Rodríguez, Francesc
Royuela, Anna Irina Russell, Tania Safura Adam, Tinta Fina, Laura
Vila Kremer, Marc Vives

Newsletter
Rep al correu electrònic totes les novetats del museu i no et perdis res
del que fem. Subscriu-te al butlletí: www.macba.cat/newsletter

Beques escolars

MACBA a les xarxes

Les beques es dirigeixen als centres d’atenció educativa preferent
(CAEP) i a aquelles escoles que presenten una situació econòmica limitada i/o amb perfil de risc d’exclusió. La beca ofereix l’accés gratuït
a les activitats educatives del MACBA.

Publiquem cada dia noves propostes per estar connectats amb tu.

Suport

Amb l’objectiu d’eliminar barreres al museu i
apropar l’art contemporani a tots els públics, de
manera inclusiva i accessible, Fundación Repsol
col·labora donant suport
al projecte d’Accessibilitat i a l’app del MACBA.

Fundación Banco Santander dona suport al
Programa de Formació
Permanent al Professorat amb l’objectiu de
promoure un sistema
pedagògic que afavoreixi
la creativitat a través
de l’art contemporani.
Gairebé mil docents se’n
beneficien anualment.

Fundació “la Caixa” ha
ampliat el seu compromís
amb el MACBA. Dona suport a la Col·lecció i també als projectes educatius
en escoles. Més de sis
mil alumnes participen
cada any en les visites i
activitats del programa
educatiu del museu.

El paper utilitzat per imprimir aquesta revista prové d’explotacions forestals controlades, on es respecten els valors ecològics
i socials, i el desenvolupament sostenible del bosc.

La Fundación Daniel
& Nina Carasso dona
suport a diversos projectes educatius del museu.
Durant l’any 2020 la seva
aportació fa possible la
continuïtat de programes,
com ara el Laboratori d’artistes, Postdata, Històries de
l’art des de Barcelona i en
una sèrie de seminaris i
tallers sobre nous dispositius mòbils.

Disseny: todojunto.net
Traducció i edició: Ester Capdevila

La Fundación Jesús
Serra, Grup Catalana
Occidente, dona suport
a l’activitat extraescolar
Els nens i les nenes del
barri, amb l’objectiu
d’ampliar i consolidar
un projecte educatiu de
qualitat amb les escoles
del Raval.
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Aquest quadern està disponible en PDF en català i castellà a:
macba.cat/edu/quadern-educatiu-cat.pdf
macba.cat/edu/quadern-educatiu-spa.pdf

WWW.
MACBA.CAT

informació i reserves:
educacio@macba.cat - T. 93 412 14 13

