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LA XICALLA 
NO SÓN LES 
PERSONES 
DEL FUTUR, 
HO SÓN DEL 
PRESENT  
REIVINDIQUEM QUE TOTES LES PERSONES, 
INDEPENDENTMENT DE LA SEUA EDAT,  
HAN DE SER CONSIDERADES CIUTADANES  
AMB TOTS ELS DRETS.
CONSTRUÏM ESPAIS PER A LA XICALLA I 
AMB LA XICALLA EN ELS QUE ES RESPECTEN 
PER DAMUNT DE TOT ELS SEUS INTERESSOS, 
RITMES, NECESSITATS I LA SEUA CAPACITAT 
D’AUTOGESTIÓ.
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RÉCREATIONS:  
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INVESTIGUEM 
JUNTES, 
APRENEM 
JUNTES, 
CREIXEM 
JUNTES
ENS ALLUNYEM TOT EL POSSIBLE DEL DIDACTISME 
I FORMES AUTORITÀRIES D’ENSENYAMENT. VOLEM 
TRENCAR AMB ELS ROLS, LES JERARQUIES 
TRADICIONALS. I TAMBÉ VOLEM ENCARNAR EL 
CONEIXEMENT I L’APRENENTATGE, DESPLAÇANT 
EL PREDOMINI DELS PROCESSOS MENTALS EN PRO 
D’ALTRES FORMES D’APRENDRE, DES DEL COS I 
LES EMOCIONS.



PEDAGOGIES SALVATGES.  
AQUESTA ESCOLA SERÀ UN FESTIVAL
Volem posar en marxa una escola de pedagogies. Li diem escola perquè no 
ens resistim a entregar definitivament la paraula al sistema. El desig 
és aprendre, compartir, reflexionar i investigar sobre com travessen les 
pedagogies les nostres vides. Volem una escola especialment dirigida 
a les persones adultes, que som les que tenim cura i acompanyem a la 
xicalla del nostre entorn. Famílies, mestres, acompanyants, monitores, 
treballadores públiques, activistes, etc. Una escola per a compartir 
dubtes, sabers, bones experiències (i no tan bones), aprofundir, debatre 
i generar coneixement. Una escola que ens ajude i ens done ferramentes 
per a obrir espais lliures amb la xicalla.

Amb desitjos molt similars als que acabem de descriure, fa més d’un 
any vàrem posar en marxa un grup de lectura sobre pedagogies conformat 
per persones de perfils i relació amb les pedagogies molt diverses. El 
prototip era prou bàsic: trobar-nos setmanalment per, a partir de petites 
lectures, compartir berenar i tertúlia. Aquest grup de lectura formava 
part d’una proposta de la Universitat de Barri Autogestionada (UBA) que 
tingué lloc a Escuela Meme el curs passat.

El lema amb el qual es presentà UBA en la seua primera convocatòria 
va ser “sembrem entre la malesa”. I probablement La Figuera, i per 
tant aquest desig d’escola de pedagogies, és fruit d’aquell sembrat. I 
també potser, les males herbes a què feia referència el lema foren una 
premonició a la idea de “pedagogies salvatges” amb la que volem posar en 
marxa aquesta aventura.





És en el context d’aquesta experiència de grup de lectura que hem volgut 
expandir la proposta, tornar a sembrar de les llavors d’aquest fruit i 
veure què pot seguir creixent, i per aquest motiu el grup de lectura s’ha 
conformat en un grup dialògic per imaginar aquesta escola de pedagogies 
dins en el marc cooperatiu de La Figuera.

La relació entre allò salvatge i les pedagogies va aparèixer en primera 
instància des de la literatura i, en general, l’imaginari cultural que 
es posa en joc en la criança de la xicalla més xicotiua. Gran quantitat 
de contes, pel·lícules i joguines fan referència al món salvatge de 
forma literal. En alguns casos civilitzant-lo, en altres idealitzant-lo 
o senzillament com una presència completament normalitzada. Totes les 
persones que tenim cura de xicalla convivim segur amb lleons, tigres, 
girafes, elefants, serps, ossos, llops, etc.

De ben segur aquesta primera tensió entre créixer adaptant-nos a un món 
civilitzat i el desig o identificació amb vides tan llunyanes (geogràfica 
i biològicament parlant) ja genera una interessant poètica pedagògica.
Però evidentment la idea d’unes pedagogies salvatges suggerixen multitud 
d’altres tensions que ens poden permetre estirar fils de debat, 
coneixement i pràctica. Per començar en el seu sentit més brutal en 
referència a com de salvatge pot ser a vegades aquesta adaptació al 
món civilitzat; com de ruda pot ser l’escola (l’altra, la hegemònica); 
com de violenta pot ser la cultura audiovisual; quant de bàrbar hi pot 
haver a la civilització; com de bèstia és el sistema amb aquelles que 
el posem en qüestió.



Per altra banda si entenem allò salvatge com una aposta rebel, crítica 
com a les formes de construcció social hegemòniques, hi podem establir 
referències a tot el conjunt de pedagogies: en espais d’educació lliure 
o d’escoles vives; en formes de naixement i criança respectuoses; 
en formes d’educació i formació no adoctrinant, no autoritària; en 
identitats, subjectivitats i cossos no normativitzats; en la tribu; 
en l’autenticitat, la dissidència, l’alteritat, la diferència, 
l’antagonisme. Les pedagogies indocents (sic.) de les que parlava un dels 
primers textos que vàrem compartir al nostre grup de lectura.
Per últim, en aquesta experiència d’imaginar col·lectivament, hem de 
pensar en la forma: com ha de ser una escola de pedagogies salvatges? És 
evident que aquesta escola, malgrat reivindicar-ne la paraula no n’ha de 
ser esclau de les formes. I és aleshores quan ens envaïx l’esperit del 
“si no puc ballar, no és la meua revolució”, que en aquest cas serà “si 
no puc ballar, no és la meua escola”.

És per això que, com a primer gest per a la construcció de la nostra 
escola de pedagogies salvatges, hem decidit organitzar el Primer Festival 
de Pedagogies Salvatges. Una cita per convocar-nos. Un espai en el qual 
al llarg de tres o quatre dies ens trobarem (sí, és clar) per xerrar, 
escoltar-nos i debatre, per conèixer i imaginar, però també per ballar, 
menjar i beure, per compartir lectures i pel·lícules, per escoltar música 
o sortir a passejar pel barri, per disfressar-nos, per actuar, per crear, 
per imaginar juntes, per sentir.

La nostra escola serà un festival, o no serà.



POSEM AL 
CENTRE DE 
LA NOSTRA 
PRÀCTICA EL 
JOC I L’ART
RECUPEREM EL JOC ESPONTANI COM UNA DE LES 
FORMES MÉS GENUÏNES DE DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ. UNA PRÀCTICA QUE HA ESTAT RELEGADA, 
TANT EN LA XICALLA COM EN ADULTES, I QUE 
NOSALTRES ENTENEM COM UNA FERRAMENTA QUE 
PROVOCA VALUOSÍSSIMS ESPAIS D’APRENENTATGE, 
DES DE LA RECERCA, L’EXPERIMENTACIÓ, ELS 
AFECTES, L’ERROR I EL GAUDI.
ENS INTERESSA L’ART COM A UNA PRÀCTICA QUE 
FA POSSIBLE ACTIVAR PROCESSOS PEDAGÒGICS. 
VALOREM LA POTÈNCIA DE LA IMAGINACIÓ, 
ELS OFICIS, LA POÈTICA DELS SENTITS I EL 
DESIG DE DESCOBERTA COM A FERRAMENTES PER 
A ESDEVENIR SUBJECTES CONSCIENTS I CRÍTICS 
AMB CAPACITAT DE TRANSFORMAR EL NOSTRE 
CONTEXT.



SOM UN PUNT 
DE PARTIDA, 
UN ESPAI  
EN EXPANSIÓ
CONCEBEM L’ESPAI COM UN ELEMENT 
ESSENCIALMENT PEDAGÒGIC. PROVOCADOR 
D’EXPERIÈNCIES, I APRENENTATGES, NO EXEMPT 
DE TENSIONS I CONFLICTES PERÒ PLE DE 
POSSIBILITATS. CREIEM QUE LA CASA FA LA 
COSA I QUE LA COMUNITAT FA EL LLOC.
PERÒ NO VOLEM QUEDAR-NOS AÏLLADES SOTA 
LA FIGUERA. CREIEM EN UNA MILITÀNCIA 
COL·LECTIVA I UNA TASCA COOPERATIVA EN 
LES QUE LES NOSTRES ACCIONS ENS CONNECTEN 
AMB EL NOSTRE ENTORN VITAL INTERVENINT I 
PARTICIPANT ACTIVAMENT EN LA VIDA CULTURAL 
I POLÍTICA AMB LES NOSTRES VEÏNES I LA 
COMUNITAT PEDAGÒGICA.
ENTENEM LA COMUNITAT COM UN LLOC ON SÓN 
POSSIBLES LES TROBADES IMPROBABLES, ON ES 
RESPECTA I ES VALORA LA SINGULARITAT I ES 
GENEREN VINCLES I VIVÈNCIES MEMORABLES.



ESCUELAS DE GARAJE 
EXTRACTOS DE UNA CONVERSACIÓN CON DIEGO GARCÍA DEL COLECTIVO LAAGENCIA DE BOGOTÁ

AGENCIA

“La idea de abrir un espacio es muy bonita, porque sí es un pilar 
de construcción de colectividades, ¿no? Porque cuando uno llega a un 
espacio, se mira, se cuestiona... ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? Al final 
termina fermentándose algo. 

Laagencia surge en un afán de colectivizarnos, de hacer, una intuición 
y sensibilidad del arte para desbordar lo que no ocurría en las 
instituciones. Cuando se conformó el colectivo ocurrió paralelamente con 
un espacio público, que era una vitrina que daba acceso al público. 
Nuestra primera inquietud era cómo replicar el modelo expositivo. Digamos 
que eso era lo que aparentemente habíamos aprendido a hacer, pero no 
queríamos replicar un modelo expositivo curatorial tradicional; escribir 
un texto, un título y relacionarlo con una poética. Nos parecía que ese 
modelo ya estaba desgastado también ¿no? En Bogotá hubo un boom de la 
“curaturitis”, decía Víctor Albarracín que era mejor pensar en la sal 
de frutas que luego de ferver caía sin gracia, no era una burbuja que 
explotaba y hacia boom sino un pop. Curadores invitando a sus amigos 
o diferentes formas de agremiar exposiciones que no daban voz a los 
artistas, daban voz a los curadores, una hegemonía del curador. 

Construimos un espacio que también solucionaba nuestra idea de taller de 
artista, una de las preguntas era: ¿Qué pasa cuando hay 5 artistas que no 
producen pintura ni objetos, que a veces quieren leer o a veces escribir? 
Había una disincronía total de la práctica y que nos interesaba con el 
contexto en la ciudad. ¿Cómo crear un espacio y ayudar a artistas a 
pensar sus proyectos? Mediar, co-diseñar proyectos y entender otras forma 
de circulación del conocimiento.

...Y nada, así empezamos, y eso nos llevó a producir espacios físicos y 
abstractos, con los 16.001 problemas que implica sostenerlos, diseñar una 
agenda en cultura, trabajar con artistas, arquitectos, diseñadores entre 
otros agentes, yo estoy seguro que allí aprendimos más que en el programa 
de la Universidad, creando estos espacios y desaprendiendo esa idea de 
artista productor de objetos.” 





LECTURAS

“Llega un momento que decimos: ¡hay que parar!, ese momento ya somos 
cinco, y empezamos a tener un debate sobre la práctica instituyente 
que representamos, y al mismo tiempo darle valor a todos los procesos 
que ocurrían. Nosotros teníamos el formato de grupo de estudio, 
donde además de leer pensábamos en la crítica institucional, o en el 
maestro ignorante, en conceptos como la desobediencia, precariedad, 
la distracción o el falibilidad. De esta manera el grupo de lectura 
siempre ha estado orbitando, nos ha ayudado a encaminar objetivamente 
cómo y hacia dónde puede ir el colectivo. Por lo menos a poner lenguajes 
comunes. Por ejemplo, ahora mismo nos interesa las epistemologías del 
sur, nuestro territorio, uno que ha sido vulnerado, lleno de diferentes 
ejercicios de violencia, donde es difícil aplicar el arte en lo social, 
me interesa mucho estas fricciones entre el arte y la educación en un 
contexto como el caribe, los andes, la amazonía entre otros muchos.” 

GARAJE

“Y la Escuela de garaje fue una idea muy interesante para darse cuenta 
de que esos ejercicios de crear espacio son una escuela per se, lo que 
habíamos logrado nosotros no era solo un espacio de arte sino una escuela 
para nosotro mismos. Entonces enunciar que eso podía ser una escuela 
para nosotros y para hacer con otros, donde el conocimiento circula y 
se produce, en la práctica, en el hacer y en el cuerpo también. Allí 
en Colombia hay este término muy peyorativo que es universidades de 
garaje. Universidad es una palabra que suele ser apropiada como adjetivo 
y la usufructúan poniendo cualquier cosa, por ejemplo: universidad 
técnica celulares, universidad mecánica de carros, etc. Entonces en 
Colombia hay muchísimas universidades de garaje que no están calificadas 
ni acreditadas por el ministerio de educación, lo interesante es el 
espíritu de esos espacios, es un ecosistema donde todo el mundo necesita 
aprender.”

FORMATOS 

“Y nosotros también iniciamos nuestras propias escuelas sin ningún tipo 
de programa, ni currículum, ni objetivos, un poco a la maldita sea! 
hagámoslo de una! y sin ninguna experiencia docente, invitando a nuestros 
afectos a estos espacios de encuentro y experimentando con los formatos 
de educación. Al final nosotros nos dimos cuenta de que estos formatos 
más libres son experimentos valiosísimos, aunque salirse de los formatos 
es contradictorio, nosotros estábamos escapando de los formatos. Y hasta 
para escapar del formato hay que reinventarse o crear uno.” 



NADA

“Tuvimos una primera beca, que en su momento fue muy interesante, fuimos 
certeros en la escritura de la beca, y pudimos convencer a la secretaría 
de cultura de que íbamos a tener un proyecto sin resultados, yo hoy en 
día, lo veo como un hito, hicimos una escuela donde no produjimos nada, 
esa era el único objetivo, una escuela beta, en construcción.
Inspirados en el arte contemporáneo y unos dibujitos de un amigo, 
propusimos 4 módulos: Módulo 1, Distracción: Demasiadas voces hablando 
al mismo tiempo; Módulo 2, Desobediencia: Para pelear se necesitan dos; 
Módulo 3, Precariedad: Soy un pobre hijueputa pobre, y el Módulo 4, 
Autosugestión: Fracasar así es todo un lujo.

Siempre ha habido un interés en la lectura colectiva, porque después de 
cruzar la Universidad no hay muchos espacios para leer, y mucho menos 
de discusión de lecturas. Entonces ese ejercicio de descolonizar las 
lecturas, lo que no nos dicen que leamos, la información oculta, la de 
garaje, ir por nuestros propios referentes y relaciones es para nosotros 
un bonito deseo para repensar el modelo de escuela.” 



FRONTERA

“Después de eso, con esas dos experiencias pudimos amplificar esto y nos 
ganamos “la beca de los salones regionales”, que es una investigación 
para curadores que luego producen una exposición regional enmarcada 
por zonas en Colombia. Lo que propusimos justamente al ministerio de 
cultura fue que si podíamos pensar un territorio que no fuera por zonas, 
un territorio que no fuera físico ni geográfico, que fuera el tema del 
arte y la educación permitiéndole al colectivo ir a varios lugares para 
investigar lo formal y lo informal en la educación en arte y a través del 
arte. 

Lo interesante es que cuando nace esa investigación se empieza evidenciar 
que muchos artistas inconscientemente o conscientemente hacen cosas que 
no se enuncian como educativas, ni sociales, ni activistas. Hay una 
informalidad en las prácticas que nunca se enuncian como parte de la 
práctica artística, en ese momento la investigación no proponía resolver 
el por qué, pero sí darse cuenta de que existe y mucho. 

Le dijimos al ministerio no va a haber obras, va a haber invitados; no va 
a haber una exposición, va a haber una escuela. Si uno reconoce un montón 
de estrategias que tienen los artistas de sus formas de observación, de 
experimentar y de sensibilizar. Esta escuela puso en relación a un montón 
de agentes culturales que están en muchas fronteras, esa materia oscura 
que en su práctica reivindica y emancipa la potencia que puede tener el 
arte, que muchas veces coexiste con la producción de objetos o servicios 
evidenciando lo vulnerable y precarias que son estas prácticas, pero 
justamente entre más gente esté usando y resignificando el arte y la 
educación, esa frontera se va a ir desdibujando.” 

INTEMPERIE

“Y luego de esto ya nos quedamos sin plata, no podíamos volver a hacer 
este tipo de formatos, entonces hicimos la más reciente escuela, para 
mí la más bonita, porque fue hacer la escuela en la calle, sin espacios 
físicos pero con gente y llevar la idea de escuela a lo más mínimo que 
son las ideas y encontrarse. Entonces fue muy significativo que la 
respuesta a eso fue decrecer. Pensábamos ¿cómo lo vamos a hacer? La 
respuesta fue la intemperie, lo público, crear espacios con personas, 
ir a la calle a buscarlo, estamos tan acostumbrados a estar siempre en 
lugares que no estamos en la calle y no aprovechamos la calle como un 
lugar de conocimiento y tiene un montón de cosas por estudiar y la única 
forma de estudiarlas es caminándola.” 



PREGUNTAS

“Lo otro fue estas dos preguntas: ¿Qué quiere aprender? ¿Qué quiere 
enseñar? Nos ayudó mucho a estructurar las escuelas, tomando de 
referentes a Ivan Illich, Mónica Hoff o La Escuela móvil de Helena 
producciones en Cali, una investigación en curso, una manera de generar 
diálogo, entablar conversaciones, afectos y hacer visible preguntas e 
inquietudes comunes. En el una de nuestras publicaciones las usamos para 
presentar a todos los invitados evitando una presentación alejándonos del 
formato institucional.” 

HACER

“Uno hace y luego piensa lo que hizo o uno piensa y luego hace” Confío 
en estos dos procesos donde ocurre la imaginación y por ende crear es 
importantísimo en cualquier dirección de transformación. En ese tránsito 
me interesa desaprender todas las maneras que nos han dominado para que 
este proceso creativo sea más líquido, se derrame, en la educación quizá 
sea lo mismo, necesitamos que más artistas contaminen la imaginación en 
estos espacios.”



SOM 
DIVERSES 
I SOM 
POLÍTIQUES
SOM ESSENCIALMENT FEMINISTES, PRETENEM 
DESNATURALITZAR EL CAPITALISME I ENS 
ENFRONTEM SENSE MATISOS A QUALSEVOL FORMA 
DE FEIXISME. ENS PENSEM I PARLEM EN 
VALENCIÀ I EN FEMENÍ. HO FEM ACOLLINT, 
PROMOVENT, VALORANT I RESPECTANT QUALSEVOL 
ALTRA LLENGUA I IDENTITAT POSSIBLE.





L’OBRADOR D’ARTS 

ÉS DIJOUS.  
A LA PART DE DALT D’ESCUELA MEME ES 
REUNIX UNA COMISSIÓ DE PERSONES AL 
VOLTANT DELS 4 ANYS.  
DOS ADULTES LES ACOMPANYEN. 

FOSC, LES LLUMS DELS PROJECTORS ENS DONEN EN LA CARA…

Ja pugem! Tia, quina calor fa amb la bata de metge aquesta… 

Sou la comissió d’expertes de la xicalla???

Ovidi: Em sembla que això és molt antic; ha desaparegut…
Irta: És un parc d’atraccions
Neus: Un sombrero, un burro, un cotxe dels vells...
Emil: Ah però açò és com una fàbrica!
(SOROLL DE BATEDORA)

Irta: Ara vinc!

DESAPAREIX ESCALES A BAIX, LI PARLA A LA MARE, BEU AIGUA, PUJA

Emil: Puc fer una altra cosa?

Silenci incòmode, ens mirem 

Què és això? 

Neus: Un entrepà de poma, boníssim!



UNA COVA, FIGURES D’ANIMALS ES REPETEIXEN I ES MOUEN, OLORA A VERDURES

Ovidi: Feien les pintures amb caca! 
Gerard: Amb sang…. 
Irta: Què anem a fer hui?
Duna: Ella està embrutant tot el terra ja! No s’espera… 

ENS CLAVEM DINS, TENIM UNA BOMBETA

Totes: Jo veig avions, jo el sol,  flors, una pelusa, una casa molt alta,  
la meua mare, una medusa. 
Joan: De qui és açò? 

S’IL·LUMINA UNA PART DE LA COVA  

Neus: Una personita 
Naima: I qui és? 
Neus: Una personita!
Ovidi: GRRRrrrAHHHHHHSssssHHHHHHHHHAAAAaaaRRRRRGGGggg!!!

UNA ALTRA COVA HABITADA PER UN GRUP MÉS MAJOR DE PREHISTÒRIQUES, UNA PART 
DE LA COVA SEMBLA UNA CUINA

Ainara: Mmmm que bé olora!
Aitana: Tanca la finestra que ens veuran! 
Ainara: És un planeta que està en un altre lloc
Aitana: És un cor amb el meu nom i un altre i un altre cor… 
Ainara: És la meua mà que està a la paret
Aitana: És un lloc que hi ha molt de verd i la gent passeja…



GRAPADORA, MARTELL.
FUSTA, AIGUA, VERDURES, PINZELL. 
PIQUETES, LUPA, PLAQUES DE PETRI I CORDELL

Gerard: Mira és igual!
Emil: Baixe per pistes! 

PUJA AMB UN TROS DE PA A LA BOCA I UN TROSSET DE CARTÓ 

Gerard: Encaixa! 
Neus: Són caixes de mandarines 

Si poseu el nom dins de la caixa,  
no es veurà
Joan: Sí, perquè li pose la cara per fora 

Irta: Jo vull que la caixa pese molt
Gerard: Li vull ensenyar el que he trobat  
a ma mare 

Irta: Això ho he trobat jo, me‘l quede
Joan: I com ho ensenyarem al museu? 
Irta: Em dona igual



“TRONQUITO DECIDEIX TELEFONAR A LA IAIA, QUE ÉS UNA DONA MOLT SABUDA. 
CADA VEGADA QUE TÉ UN DUBTE, SEMPRE LI PREGUNTA A ELLA.” 
EL MUSEO DE TRONQUITO. ÅSHILD KANSTAD JOHNSEN. ED. NORDICALIBROS. 

Riiiiiing, riiiiiing

ENS MIREM I QUEDA CLAR QUE ARA L’ALTRA FARÀ DE IAIA 

Naima: Tinc fam! Un poquet de carabassa 

EMIL EXPLICA UNA HISTÒRIA

[Hi havia una vegada una piloteta que estava saltant, i s’havia trobat una 
altra pilota peeeerò pensava que era la seua amigueta però li va dir que no.

“Tu no eres la meua amigueta”

Perquè estava buscant per tooootes les bandes, per tots els llocs: pel 
bosc, per la jungla, per l’Àfrica…

Tant que es va trobar un grifo, el grifo li deia: 
“Vols que t’acompanye a trobar el teu amic? M’acabe de trobar a una pilo-
teta que és elèctrica, és la teua amigueta?” 

És elèctrica sí. 

I la piloteta va seguir a eixe grifo i es van trobar a una piloteta i li 
van dir: 

“Tu ets l’amiga d’aquesta piloteta?” 

“No, perquè jo sóc d’aigua” 

I es van trobar a una altra piloteta que eren dos, que eren dos elèctri-
ques, però com eren iguals no sabien quina era. 

Iiiii van dir que eren les seues amigues. 

I ja està.]

1. PAPER (PAPERITTI)
2. CARAGOLS + MA (WILLY)
3. FUSTETES (CLAS)
4. RAJOLA (PAU)
5. TORTUGA + ALES (VIDI)
6. POT + RAJOLA+ PLÀSTIC (BARREJAT)
7. PILOTA (LA ELÉCTRICA I LA D’AIGUA)
8. VELA (TISA DE FOC)
9. PEDRA AMB LLANA (PEDRA AMB LLANA)
10. ESCARABAT (TORMENTA)
11. TAP. (CLAUDIETA)

Joan: Tu no pots pujar que no tens entrades. 
Pare de Joan: Sóc el teu pare, no em deixes passar?
Joan: No tens!







MENTRESTANT UN GRUP ES REUNEIX ELS DIVENDRES, MÉS MENUDES, SEMPRE VENEN 
AMB GENT MOLT ALTA… 

LLISTA MÚSICA

LOS RÍOS DE ALICE. VETUSTA MORLA. (INSTRUMENTAL)

ROAD TO KNOWHERE. TOMMY GUERRERO. 

SOUNDSCAPE 1: SURROUND. HIROSHI YOSHIMURA. 

NIAFUNKE. ALI FARKA TOURE

OH! SWEET NUTHIN´. THE VELVET UNDERGROUND

THE PROCESS OF WEEDING OUT. BLACK FLAG. (INSTRUMENTAL) 

RECEPTA DE PINTURA PER A PERSONES MENUDES: 

Ingredients: 

ESPINACS (3 MANOLLS)
REMOLATXA (4) 
CÚRCUMA
COL LLOMBARDA (1)
AIGUA
FARINA

Verd:

Partir les fulles d’espinacs en trossos xicotets, donar-li voltes amb el 
morter fins que t’aguante el braç, passar-li a la teua companya i que 
continue. 
Quan estiguen desfets colar amb un colador de tela per extraure el líquid
Afegir aigua i farina al gust

Rosa:

Pelar i bollir les remolatxes
Triturar amb la batedora
Colar el puré amb un colador de ferro per extraure el líquid
Afegir farina al gust

Groc:

Barrejar la cúrcuma amb aigua
Afegir farina al gust
* Recomanable l’ús de guants, roba per a tirar, davantal… 

Morat:

Partir les fulles de la col llombarda en trossos xicotets 
Posar a assecar en una assecadora per aliments (unes 6 hores a 170 graus, 
recomanable mirar el procés) 
Una vegada seques, passar per molinet elèctric per a fer pols
Barrejar amb aigua i farina al gust



SEMPRE 
POSANT LA 
VIDA AL 
CENTRE
FEM TOT EL POSSIBLE PER GENERAR UN ESPAI 
ACCESSIBLE EN EL QUAL CAP PERSONA EN QUEDE 
EXCLOSA PER QÜESTIONS DE RECURSOS O RITMES 
DE VIDA. ELS COSTOS, HORARIS I ESPAIS HAN 
DE SER SEMPRE QUELCOM FLEXIBLE AMB VOLUNTAT 
D’ACOLLIR I CUIDAR-NOS. PERQUÈ ESTEM 
CONVENÇUDES QUE TOT EL QUE ÉS PERSONAL, ÉS 
POLÍTIC.



RÉCREATIONS:  
LA SERP BOA QUE DIGEREIX UN ELEFANT

Récreations és poder observar de primera mà com es relaciona la teua 
filla amb els seus companys d’escola. És sacsejar la memòria i tornar a 
quan tenies 4 anys; És una invitació per a escapolir-se al “país petit” 
on la xicalla és sobirana: l’hora del lleure, al pati d’una escola 
d’educació infantil.

Récreations, va ser la pel.lícula que va obrir les sessions per a 
imaginar l’Escola de Pedagogies Salvatges de La Figuera. Va ser una 
necessitat de compartir-la, de pensar-la en comunitat ja que activa 
moltes reflexions crítiques en relació amb la tasca d’acompanyar a la 
xicalla en el seu procés de creixement i aprenentatge. En este cas, desde 
una premisa ben senzilla però poderosa: capturar els jocs i relacions 
entre la xicalla a l’hora del pati en una escola d’educació infantil. 

Claire Simon, directora de la pel.lícula, volia en un primer moment 
gravar només a la seva filla, alumna de l’escola, però va acabar 
aproximant-se a un grup més gran que la va acceptar com a observadora. 
S’apropa en consciència, d’una manera que sorprèn i commou ja que captura 
les històries que es succeeixen mitjançant el documental, intimista, 
col·locant la càmera a l’alçada de la xicalla i desde ben a prop, cos a 
cos. Així, aconsegueix retratar la xicalla com a igual que es, rebutjant 
un punt de vista llunyà, etnogràfic o analític.

Amb aquest apropament, tenim la possibilitat de descobrir el joc lliure 
com a motor d’autoaprenentatge que esdevé inevitable retrat simbòlic de 
la societat en la que vivim, en la que cap l’amor però també la mort; “la 
força dels sentiments o la servitud humana”. Sona la campana i l’espai 
buit del pati es converteix en escenari on es possible provar rols, 
transformar-se, imaginar... i convertir un reixat que n’hi ha en una 
cantonada en una perruqueria que en un parpelleig muta a presó aconseguint 
convertir una imatge convencional en altra capaç d’agitar-nos. 



Una imatge d’alguna cosa en principi convencional, la decodifiquem, segon 
la nostra mirada, que resulta de les nostres vivències, interessos... 

Et propose un joc a la manera de la cineasta Agnès Varda amb la seua 
sèrie “Un minut per una imatge”  on  mostrava, cada dia a la mateixa 
hora, per televisió una foto sense donar informació d’autor o context 
durant quinze segons, després una persona, també desconeguda per 
l’espectador,  comentava qué li semblava. Així doncs: Mira este fotograma 
durant una estona; Qué penses que està passant ací?

Ho has mirat en els ulls del tú d’ara o de quan tenies 4 anys? Has pensat 
el mateix que la persona que tens al costat? i Què fem quan ens trobem 
aquesta imatge en l’escola, o en un parc?



El joc d’Agnès Varda feia reflexionar a l’espectador fins a quin punt 
cada persona pot interpretar una imatge de manera distinta. Deia 
Jorge Larrosa, en “Miradas cinematográficas sobre la infancia. Niños 
atravesando el paisaje” que la xicalla ensenya a l’adult a mirar les 
coses com per primera vegada, sense els hàbits de la mirada constituïda 
ja que la xicalla és la portadora d’una mirada lliure, indisciplinada, 
pot ser fins i tot salvatge, una manera de mirar que encara és capaç de 
sorprendre els ulls. Altre exemple de la diferència de aquestes mirades 
és la serp boa que digereix un elefant del Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry. Dibuix que no van comprendre “les persones adultes” 
truncant la carrera de pintor del protagonista del conte.

“Les persones majors em van aconsellar abandonar el dibuix de 
serps boes, ja anaren obertes o tancades, i posar més interés en 
la geografia, la història, el càlcul i la gramàtica. D’aquesta 
manera a l’edat de sis anys vaig abandonar una magnífica carrera de 
pintor. (...)Les persones majors mai poden comprendre alguna cosa 
per si soles i és molt avorrit per als xiquets haver de donar-los 
una vegada i una altra explicacions.”

Entenem que cada persona pensem una imatge, i per tant el món, de manera 
distinta, fins i tot el tú de hui amb el tú de 4 anys, però sovint actuem 
oblidant-nos. Aquesta pel.lícula ens va fer reflexionar sobre com afecta 
la nostra intervenció, o no, en els processos d’inter-relació de la 
xicalla. Al fer durar la escena, seguint les històries dels diferents 
xiquets i xiquetes desde el detonant d’una acció a la seva resolució, 
sense tallar i sense que nosaltres, adultes, puguem intervindre a mig 
camí, podem veure cóm son capaços de resoldre per si mateixos els nusos 
de conflicte. Ho resolen amb diferents estratègies, a vegades doloroses, 
altres precioses, i ens fa replantejar en quina mesura evitant conflictes 
(moltes vegades determinant nosaltres que allò que vegem és un conflicte, 
per allò de la mirada) sovint parem valuosos aprenentatges. Com saber-
ho?... 

Sona la campana, és hora de  tornar a escola. 




