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3PRESENTACIÓ

A La vida de las plantas. Una metafísica de la mixtura (2016) el filòsof italià Emanuele Coccia pro-
posa pensar en tot allò que viu a partir dels vegetals, aquells éssers que, silenciosament però amb 
constància, fan l’atmosfera respirable, regulen el clima i fan possible la vida animal en el planeta Terra. 
En la seva anàlisi precisa, Coccia descriu com l’extensió total del sistema radicular d’una planta de 
sègol pot assolir quatre-cents metres quadrats, és a dir, una superfície cent trenta vegades superi-
or a la del seu cos aeri. La fisonomia de la planta de sègol em sembla una bona imatge per il·lustrar 
l’educació en museus en general i, en concret, per presentar aquest quadern, que condensa la part 
més visible del nostre projecte educatiu, però que es deu en realitat a una activitat invisible –extensa 
i imprescindible– de cura, nutrició i suport que duen a terme escoles, associacions, artistes, educa-
dores i múltiples agents en col·laboració amb el museu. Com la planta de sègol, aquesta tasca edu-
cativa està cada vegada més arrelada al territori: una suma de projectes interconnectats a partir de 
relacions horitzontals, duradores i flexibles que nodreixen i es nodreixen del context. Unes maneres 
de fer en el diàleg amb d’altres, que tenen a veure amb una educació situada en relació amb la crisi de 
civilització, la potència de l’art per a la imaginació de mons per venir, així com en una preocupació per 
la vida en totes les seves formes. 

Sembla que el curs 2021-22 serà, si tot va com apunten els pronòstics més optimistes, el primer 
amb una certa normalitat postpandèmica. Un curs en què encara haurem d’atendre les necessitats 
derivades de les crisis que ens deixa el virus, prèvies a la pandèmia, però ara aprofundides i eviden-
ciades: de l’ecològica a les cures o la salut mental dels nostres adolescents. Cal prendre impuls per 
establir noves condicions de treball després de dos anys d’incertesa, de massa digitalització, de frag-
mentació i sobreesforç per a professorat, estudiants i famílies. Aquest curs hauria de servir també 
per, sense la urgència de la crisi sanitària, pensar quina mena d’aprenentatges ens ha deixat aquesta 
situació i quines transformacions volem aplicar després de la pandèmia. En el nostre cas, el museu ha 
treballat sense parar per mantenir l’activitat educativa en ple funcionament, alhora que s’han enfortit 
moltes relacions amb el context immediat, han millorat els canals de comunicació directa, s’ha donat 
a alguns dels espais del museu un ús comunitari i s’han multiplicat els projectes en col·laboració. 

El curs vinent els programes de tallers i visites al museu per a grups escolars continuaran ex-
plorant amb artistes la potència de l’art per activar la imaginació. En aquest quadern es descriuen 
totes aquestes activitats, juntament amb informació útil per a la visita pel que fa a continguts i for-
mats, així com als perfils dels artistes que hi col·laboren. A més, a la web del museu, algunes activitats 
inclouen vídeos en què els artistes presenten les dinàmiques i el to de les seves propostes, com ara 
Com sona un museu? i Dibuixa, copia i distribueix.

En el curs passat es va començar una nova col·laboració amb el col·lectiu de les Metzineres. 
A partir del seu diàleg amb les infermeres del CAP Raval Nord, es va donar continuïtat a projectes 
fonamentals per a l’experimentació pedagògica com Els nens i les nenes del barri, els projectes per  
a joves o La cuina. També ha continuat el projecte En residència. Creadors als instituts de Barcelona, 
i es van fer cinc projectes en el marc d'Apadrina el teu equipament de la Fundació Tot Raval. Totes 
aquestes activitats es mantindran en el nou curs; sumem un altre centre entre els nostres interlocutors  
i apostem per col·laboracions en projectes amb sentit propi i amb una durada mitjana o llarga. 

En aquest quadern hi ha algunes mostres visibles de tota aquesta feina. Que serveixin de re-
coneixement per a totes les invisibles i soterrades que el nodreixen i de les quals qui llegeix aquestes 
línies, tu, n’ets també part essencial. 

Pablo Martínez, cap de Programes

E L S  N E N S  I  L E S  N E N E S  D E L  B A R R I :  A C C I ON S  P E R  F E R  A L  M U S E U
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7Dibuixa, copia i distribueix 
Aquesta visita-taller parteix del dibuix per aproximar-nos a l’exposició Un segle 
breu: Col·lecció MACBA. Ens centrarem en la considerable presència d’artistes 
que han utilitzat la imatge i la producció gràfica per respondre al món 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 es dupliquen i que busquen maneres de 
difondre les obres són una altra constant en molts dels artistes i col·lectius en 
l’art contemporani. Per mantenir aquest esperit de seriar i fer circular les idees, 
el treball que es genera a les sales d’exposicions, en forma de dibuixos i textos, 
quedarà recollit en un petit fanzine per a cada alumne. 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. 

Narratives d’una Col·lecció 
La visita a Un segle breu: Col·lecció MACBA s’apropa a la Col·lecció del museu 
com a espai de construcció d’un relat de l’art dels últims noranta anys situat a 
Barcelona. Examina la tensió que hi ha entre les diferents maneres de fer art i les 
respostes que s’han donat a qüestions com les crisis econòmiques, les guerres, 
les tensions colonials, les lluites feministes o les dissidències sexuals. 

Es transita per nou dècades que comencen el 1929 i que exploren els dis-
cursos 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 propos-
tes de revolució social que sorgeixen a finals dels anys seixanta amb el pacifis-
me, el feminisme, l’art conceptual, el minimalisme i les polítiques d’identitat que 
impacten en la producció artística dels setanta i vuitanta. A través de peces de 
la Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual, les últimes sales se centren en el lle-
gat de l’art experimental dels setanta en el context català, i que es va mantenir 
també als vuitanta i noranta. 

En interacció dialògica amb els estudiants ens aproximarem a la cons-
trucció i als significats d’aquestes narratives. Deliberarem col·lectivament des 
del present sobre tots aquells debats per entendre’n la complexitat. 

Grup de treball sobre la Col·lecció 
Aquest grup de treball, integrat per docents, educadors, equip del museu i per-
sones interessades en l’educació, es troba cada quinze dies per reflexionar so-
bre què és una col·lecció d’art. En aquesta cinquena edició es vol potenciar l’au-
togestió 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 llenguat-
ge que s’utilitza en l’art o el mercat i el valor de l’art. 

El grup s’ha format per compartir coneixements, trobar interessos co-
muns 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.

Primària (de 3r a 6è) 
 
Educació especial i grups  
amb diversitat funcional 
 
Visita-taller a la Col·lecció  
 
A càrrec d’Estel Boada, Joan Manel 
Pérez, Anna Irina Russell i Tinta 
Fina, artistes 
 
Dates: tot el curs escolar  
Horari: els dilluns i els dimecres  
a les 10.30 h  
Durada de l’activitat: 2 hores  
Preu per grup-classe: 80 € 
 
Vídeo disponible a: macba.cat/ca/
exposicions-activitats/activitats/
dibuixa-copia-i-distribueix-1

EP
A

Secundària, batxillerat  
i cicles formatius 
 
Recorregut per la Col·lecció 
 
A càrrec d’Avalancha, col·lectiu 
d’investigació artística i educativa, 
actualment conformat per blanca 
arias, Elena Blesa Cábez, María 
Bendito, Loli Acebal i Víctor  
Ramírez Tur 
 
Dates: tot el curs escolar 
Horari: els dimecres,  
dijous i divendres a les 12 h 
Durada de l’activitat: 90 min 
Preu per grup-classe: 80 €

ES

Professorat, educadors i artistes 
 
A càrrec d’Isaac Sanjuan,  
coordinador d’Educació  
 
Dates: a partir d'octubre del 2021, 
una trobada cada quinze dies  
Horari: els dilluns a les 17.30 h,  
amb activitats complementàries 
que es programen al llarg del curs 
Durada de l’activitat: 2 hores 
Gratuït 
 
Es fan sessions per explicar el 
projecte. Per a més informació, 
poseu-vos en contacte amb Isaac 
Sanjuan: isanjuan@macba.cat

P
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La mostra permanent Un segle breu: Col·lecció 
MACBA fa un recorregut que comença el 1929 i 
fins ara. S’hi pot veure l’especificitat de la Col·lec-
ció MACBA, que té el seu nucli en les transforma-
cions de l’art de la dècada dels seixanta. Aquests 
grans canvis van ser en part conseqüència de l’ac-
tivació de la societat civil. I és així fins al punt que 
qualsevol història de l’art situada i políticament 
compromesa que superi el relat formalista i les de-
limitacions disciplinàries de la modernitat racio-
nal, ha d’incorporar els moviments socials: des de 
les lluites per als drets civils i l’alliberament sexu-
al fins als moviments ecologistes, pacifistes o de 
descolonització. I també ha d’incloure les transfor-
macions que proposen els feminismes en escala 
macro i micro: les formes de fer art, els discursos 
i la manera de gestionar les institucions. Les pro-
postes parteixen de les poètiques i polítiques des-
plegades pel conjunt de la Col·lecció, entesa més 
com un lloc d’experimentació i reflexió crítica que 
no com un espai d’afirmació.

EL TREBALL  
AMB LA COL·LECCIÓ



8 Art i acció
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 al-
tra manera: en comptes d’observar les imatges de 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 pe-
ces 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? És a dir, 
¿levitar davant de Calder, endinsar-se en el so i les formes de la psicodèlia, ser 
un bitxo raro com els de Basquiat?

Explorarem aquestes qüestions de manera pràctica i participativa, amb 
l’acció més que amb la paraula. L’activitat és accessible a grups amb disca-
pacitat, 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. 

Jugant amb la Col·lecció MACBA: 
segona edició del curs virtual  
d’històries de l’art
La pandèmia ha demostrat que l’art és una finestra cap a altres mons i altres 
maneres de viure. Així mateix, les circumstàncies viscudes ens han animat a re-
flexionar sobre qüestions pedagògiques fonamentals i sobre les possibilitats i la 
potència de la docència en línia. ¿És possible plantejar altres formes de vida des 
de la pràctica artística en una trobada virtual amb altres docents? ¿Com podem 
aprendre i estudiar pràctiques creatives que giren al voltant del cos i el movi-
ment a través d’una pantalla? ¿Com podem repensar, des de l’art contemporani, 
aquest lloc domèstic que hem hagut d’afrontar durant hores? ¿Què apunten els 
artistes de les últimes dècades sobre les dinàmiques de vigilància i control de 
l’espai públic?

A partir de diverses sessions temàtiques, aquest curs teoricopràctic plan-
teja maneres diferents de rellegir l’art contemporani utilitzant sis eixos com a 
guia: pedagogia, política, exploració urbana, cos i moviment, espai domèstic,  
i comunitats. D’acord amb aquests conceptes, invocarem les obres del MACBA  
i les portarem a l’actualitat amb exercicis pràctics. Tot i la varietat d’enfoca-
ments, les sessions responen a una mateixa pregunta: ¿de quina manera podem 
utilitzar l’art com a element transformador a l’aula i a la vida?

Accessibilitat 
 
Visita a la Col·lecció per a grups 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual amb altes necessitats 
de suport.  
 
A càrrec d’Anna Irina Russel  
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

A

Professorat 
 
A càrrec de Julia Ramírez-Blanco  
i Víctor Ramírez, investigadors 
 
Dates: del 16 d'octubre al  
20 de novembre del 2021 
Horari: els dissabtes al matí 
Online 
Gratuït. Amb inscripció prèvia

P

9Narcises insubmises. Assaltem els 
espais de representació
Qui produeix les imatges? Quins subjectes han quedat històricament exclosos 
de la tasca de producció d’imatges? Com ens representem en l’actualitat? Per 
a qui? Som conscients de la càrrega simbòlica de les imatges que compartim? 
Davant la profusió inabastable d’autorepresentacions d’uns jos massa sovint 
forçats a escenificar-se a les xarxes com a mercaderies originals, atractives i 
en perpètua disponibilitat, rastrejarem en l’art aquelles eines i recursos que ens 
ajudin a entendre i activar el potencial polític de les imatges. 

L’art se’ns ofereix com a eina crítica per pensar-nos. En aquest curs fa-
rem un recorregut per aquelles obres de la Col·lecció MACBA i de la història de 
l’art que ens serveixin per analitzar les maneres en què les subjectivitats s’han 
representat, han ocupat l’espai i han reivindicat els seus drets en diferents mo-
ments de la història. Dels autoretrats barrocs d’Artemisia Gentileschi als selfies 
d’Instagram, passant pel Self-Portrait de Jean-Michel Basquiat. De l’àlbum 
familiar desconstruït de Jo Spence als duets de Tik Tok. Del mural de Keith  
Haring i el grafiti urbà als vlogs de YouTube. Treballarem l’art com a espai de 
resistència i rebel·lió, apropiant-nos de les seves estratègies per activar les ma-
neres en què ens representem i compartim les nostres imatges en l’actualitat. 

Professorat 
 
A càrrec de Loli Acebal,  
historiadora de l’art 
 
Amb la col·laboració del Museu 
Nacional d'Art de Catalunya 
 
Dates: del 4 al 8 de juliol del 2022 
Horari: d’11 a 13 h 
Gratuït. Amb inscripció prèvia
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«Per ser, la vida necessita que li fem atenció d’al-
guna manera.»1 La crisi sanitària, ecosocial o del 
contacte ens desafia com a espècie a aprendre 
noves formes de convivència en què puguem tro-
bar-nos per buscar solucions comunes. Com es 
vincula la cultura amb la vida? Què podem apor-
tar des dels espais museístics i de mediació al 
moment present? Com es pot sumar el potencial 
imaginatiu, poètic i crític dels processos artís-
tics a la contingència de l’ara?

En la confluència de l’art i l’educació s’obre 
una pràctica alliberadora en què es pot assajar 
el present i especular sobre futurs possibles. 
L’escola, com el museu, són institucions de con-
trol de sabers legitimats, però també d’experi-
mentació i trobada, amb capacitat d’emancipació 
i potència transformadora. Si hi volem integrar 
la vida, hem d’ensenyar i aprendre amb el que 
ens passa, relacionar-nos des del dubte, la por, la 
fragilitat o l’amor. Es tracta de mobilitzar altres 
sabers que permetin processos no jerarquitzants 
i reconèixer la intuïció, els afectes o el que és in-
visible com a coneixements legítims.

Avui sabem que el pensament es desenca-
dena des de l’emoció, que l’aprenentatge passa 
en qualsevol lloc, que la postura corporal con-
diciona la manera de pensar, i que aprendre és 
sempre un aprendre amb el cos. El cos ens recor-
da qui som i en quina posició estem en el món: 
«És el verdader lloc de referència, memòria, ima-
ginació i integració.»2 Els sentits intensifiquen 
l’experiència amb l’entorn i ens revelen sensibili-
tats úniques i diverses en la manera de aprehen-
dre el món. Però ¿quin món?

Vivim en un planeta esgotat i poblat de ma-
tèria, de processos, de múltiples formes de vida 

1 María Puig de la Bellacasa: Matters of Care. Speculative Ethics in More 
 Than Human Worlds. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.
2 Juhani Pallasmaa: Los ojos en la piel. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2014  
 (2ª edició ampliada).

entre les que es donen una infinitat de relacions 
possibles. El nostre cos no està sol ni és autònom 
i –com qualsevol forma de vida– és vulnerable, 
finit i exigeix cura, entenent la cura com tot el 
que fem per mantenir, reparar el nostre món  
i sostenir la vida.3 El virus és un exemple de com 
la nostra existència és interdependent i fràgil, 
i de fins a quin punt demana que aprenguem a 
conviure de manera més sostenible, solidària  
i reeixida amb tota la resta.

La mediació artística, per la seva banda, és 
intrínsecament relacional, un exercici constant 
de posar en joc l’esfera material, els sabers, les 
persones. A més, integra una dimensió perfor-
mativa que afecta directament els cossos, cosa 
que ajuda a comprendre l’art i la vida, i permet 
generar pensament crític des de l’experiència. La 
mediació també implica cura, aquella tasca ètica 
i afectiva des d’on s’obren processos de relació  
i comunitat, és a dir, de possibilitat.

En temps incerts i de dissens, cal oferir una 
educació i uns museus amables i porosos, que res- 
ponguin com a cossos actius i d’escolta, que  
es deixin afectar per la vida més pròxima, que es 
deixin tocar pel barri sense donar l’esquena al 
conflicte. Potser això suposa la fi de la història 
de l’art i de les formes, el colofó de les disciplines 
i les jerarquies, i en el seu lloc hi emergeix una 
cultura dinàmica, híbrida i col·lectiva que genera 
relacions florescents i curoses.

Teresa Rubio és mediadora cultural, 
educadora artística i artista del collage.

3 Joan C. Tronto: Moral Boundaries: A Political Argument 
 for an Ethic of Care. Nova York: Routledge, 1993.

APRENDRE FORMES DE VIDA

TERESA RUBIO

Fa dies que la Pilar està angoixada. Encara que és 
la recança habitual després de la Matanza do por-
co, aquest any la tornada de Lugo és diferent: es 
jubila d’aquí uns mesos i reflexiona sobre la seva 
vida a Barcelona. Va emigrar per buscar feina 
als setanta. ¿Què hauria passat si no ho hagués 
fet? ¿I si haguessin anat a Madrid, a Londres o 
a París? Però el Pedro i ella no van tenir alter-
nativa: en temps del franquisme només podien 
migrar. No li ha agradat mai Barcelona, mai s’ha 
sentit catalana; aquí eren xarnegos i a Galícia, 
«los catalanes». Amb els anys ha après a viure en 
aquest «no-lloc». Els seus familiars del Carmel 
els podien emparar i van ajudar al Pedro a acon-
seguir una porteria a Pedralbes. La Pilar va co-
mençar netejant cases i, al final, els Puig la van 
reclamar a temps complet. Als seus només els 
veia els diumenges. Avui continua treballant per 
a la família; cuida de la vídua convalescent i dels 
seus néts. Amb els seus sous modestos, el Pedro 
i la Pilar van pagar la universitat dels seus fills, la 
Martina i el Carlos, i una casa humil a l’Hospita-
let de Llobregat. La Martina encara està ressen-
tida amb els Puig i no parla mai de la feina dels 
pares. Es va esforçar per no ser com ells, per ser 
«d’aquí», per no ser pobra; volia evitar l’alienació 
i la humiliació que van patir. Ara és mare soltera 
i directora d’una multinacional xinesa. L’ajuda la 
Ruth, una peruana que va deixar enrere el seu lloc 
de recepcionista i la seva família amb la promesa 
que es retrobarien a Barcelona. Les seves conter-
rànies la van acollir fins que va trobar una feina 
d’interna per 700 euros al mes, sense vacances ni 
pagues. Des de fa unes setmanes la Pilar l’ajuda 
amb la paperassa per al reagrupament familiar. 
Encara que no li agrada «la gent» com la Ruth ni 
les llatinoamericanes «perquè es queden amb la 

feina i acaparen les ajudes socials», li dona un 
cop de mà. Ho fa perquè la veu com una «pobra 
immigrant analfabeta», i per això es dona el per-
mís de tractar-la amb menyspreu. Tampoc és 
molt agradable amb en Levy, el mestre brasiler 
nòvio del Carlos. A la Pilar no li fa cap gràcia que 
el seu fill sigui gai ni que el seu futur gendre sigui 
negre. Però el Carlos està molt orgullós dels seus 
pares i de la seva lluita per oferir una vida millor 
als fills. Li dol que no entenguin les dificultats 
del Levy o de la Ruth, perquè moltes són sem-
blants a les seves quan van arribar a Catalunya. 
Li costa acceptar que la seva mare sigui racista; 
es decanta per pensar que està enfadada amb la 
vida per les promeses no acomplertes. La Pilar 
tampoc entén el seu fill. En qualsevol cas, encara 
es pregunta per què va venir a Barcelona, i si en 
algun altre lloc trobaria tant a faltar el seu poble 
de Lugo. 

La Pilar i la Ruth són dues persones reals 
que formen part de dues diàspores d’espai-temps 
diferent i que es confronten en un present caòtic. 
Les seves vides mai s’han trobat, però ho podrien 
haver fet. I el fet de ficcionar-les permet com-
prendre la complexitat de l’existència en l’«espai 
de la diàspora», i la relació entre subjectivitat  
i experiència col·lectiva, on els eixos de classe, 
gènere, raça i racisme, etnicitat, nacionalisme, 
generació i sexualitat són modalitats específi-
ques de les relacions de poder. Aquest text és una 
cartografia de la interseccionalitat i té com a fi-
nalitat reflexionar sobre com els camps de poder 
xoquen, s’enreden i es configuren en les existèn-
cies diaspòriques.

Tania Safura Adam és periodista i productora cultural.

PILAR I RUTH 
EN L’ESPAI DE LA DIÀSPORA

TANIA SAFURA ADAM
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Si qualsevol pràctica educativa està travessada 
pel cos i és clau per a la configuració de l’experièn-
cia, en l’espai del museu això és encara més relle-
vant, perquè una de les principals característiques 
de l’art és que activa cossos i subjectivitats a tra-
vés 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 neo- 
liberal amb la seva abundància d’imatges i estí-
muls. 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 en el 
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 implica-
cions polítiques d’habitar-lo. En aquest sentit, vo-
lem 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, pensar i actuar des dels cossos és 
un gran repte.

COSSOS  
I ESPAI

Com sona un museu?
És viu el museu? Com podem saber si el museu respira? Potser, si provem 
d’apropar-hi l’orella, podrem identificar-ne l’alè o sentir com li batega el cor. 

Aquest és el punt de partida d’un recorregut singular on l’edifici i les obres 
es converteixen en una gran partitura que pot sonar i ser ballada. Volem afavorir 
l’exploració sensorial dels espais del MACBA per relacionar-nos-hi amb el cos  
i la veu. Posarem en primer pla la necessitat de gaudir i de potenciar la curiositat 
en la mirada i l’interès pel món que ens envolta. Quan cantem convidats per l’ac-
ció dels artistes, el temps s’atura, l’atenció es concentra i ens sentim vius.

Ho farem amb les propostes d’artistes que treballen el moviment i el so: 
arrossegar-se per terra, pels bancs, fregar l’esquena a les parets i columnes, 
llançar les cames enlaire i deixar-les caure; sonar la textura d’un cub de vidre o la 
partitura d’una grafia; baixar les escales acompanyant-ho amb el so de la nostra 
veu, o deixar anar suaument els nostres noms fins al sostre de l’atri. 

Com sona un museu? vol ser una espurna que faci del museu un lloc ple de 
vida, escalfor, transformació, joc, sorpresa, oportunitat i bellesa. 

Produir coses que ningú  
no demanava
Prenent com a títol una cita d’Eugènia Balcells, una de les artistes de l’exposició 
En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual, proposem un exercici 
per experimentar i desbordar els límits tradicionals entre la visita i el taller. 

La mostra ens ofereix el marc idoni per aproximar-nos a les pràctiques 
d’alguns artistes catalans dels anys setanta que han influït clarament en genera-
cions posteriors. Aquestes pràctiques reflecteixen formes de fer experimentals 
que posaven en tensió la relació entre l’art i el mercat. D’altra banda, també mos-
tren la importància dels vincles i les relacions d’amistat que articulen un teixit 
d’espais alternatius fora del circuit de l’art oficial. L’exposició fa un replanteja-
ment del relat historiogràfic sobre l’art conceptual català i en proposa nous ei-
xos transversals, com ara la percepció dels fenòmens físics, les poètiques de la 
natura i el paisatge, l’acció, la denúncia, l’art crític o l’interès per la paraula.

També s’analitzarà la figura de Rafael Tous, artífex de la Col·lecció que ha 
donat al museu i a la ciutat. Ens preguntarem sobre el pes que pot tenir l’acció 
d’un col·leccionista en el suport a determinades expressions artístiques.

Infantil i primària (de P3 a 2n) 
 
Recorregut sonor pel museu 
 
A càrrec d'Àngela Peris, ballarina, 
coreògrafa i educadora; Jorge Horno, 
artista plàstic, coreògraf i educador, 
i Itxaso Corral Arrieta, artista perfor-
mativa, investigadora i educadora 
 
Dates: tot el curs escolar  
Horari: els dimecres,  
dijous i divendres, a les 10 h  
Durada de l’activitat: 90 min 
Preu per grup-classe: 80 € 
 
Vídeo disponible a: macba.cat/ca/
exposicions-activitats/activitats/
com-sona-museu-3

EI 
EP 

Secundària, batxillerat  
i cicles formatius  
 
Visita-taller a l’exposició En temps 
real. La Col·lecció Rafael Tous d’art 
conceptual 
 
A càrrec de Cristina Celada,  
Marc Larré i Alba Rihe, artistes  
 
Dates: d’octubre a desembre  
del 2021 
Horari: els dilluns,  
dimecres i dijous a les 11.30 h  
Durada de l’activitat: 2 hores 
Preu per grup-classe: 80 €
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14 Ara que encara tenim cos... 
Espai d’intercanvi, acció i pensament que vol propiciar un temps per pensar en 
l’educació des del cos. En un temps en què la presencialitat no sempre s’ha po-
gut garantir, s’ha fet més evident la necessitat d’obrir espais per a la pràctica, la 
lectura i la conversa per teixir maneres d’estar dins l’aula. No pensem en el cos 
únicament vinculat a una forma d’expressió artística, sinó també en el cos social 
de mestres, educadors i alumnat: una amalgama de gestos, temps, sabers i es-
pais encarnats que cal viure i compartir per rastrejar noves experiències en els 
contextos educatius. 

Tota acció educativa ressona i vibra en figures singulars i concretes, i cal 
cultivar una pràctica educativa que ens ajudi a estar presents. I això –en els 
marcs de treball educatius actuals menys propers a la cura i al reconeixement 
de l’ofici de mestre– no és tan evident. Amb humilitat creem aquest espai per 
propiciar un temps suspès, escoltar el coneixement col·lectiu entre docents i re-
collir punts de vista i maneres del pensar des del cos.

Aquest grup de treball parteix de l’acompanyament de dues artistes vin-
culades a les arts del moviment i l’educació, i està obert a les derives dels inte-
grants del grup.

De temporada 
 
Programa de visites a les exposicions temporals del MACBA, 
que són les següents:

• En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual  
Octubre 2021 – juny del 2022

• Panorama 21. Apunts per a un incendi dels ulls 
Octubre del 2021 – febrer del 2022 

• Teresa Lanceta  
Abril – setembre del 2022

 Es fan propostes per descobrir no només artistes i obres, sinó també per aproxi-
mar-se als imaginaris visuals i les preocupacions d’artistes i curadors. 

Les exposicions ens poden servir per obrir un espai de desconcert i supo-
sen una interrupció a algunes de les lògiques immediates i tancades d’aprenen-
tatge. En les visites les educadores comparteixen continguts per dialogar amb 
el context, el relat i l’experiència estètica. El programa convida, doncs, a acollir a 
les aules els pensaments, idees i experiències dels artistes perquè ressonin en 
els centres educatius. 

P Professorat 
 
Grup de treball 
 
A càrrec d’Itxaso Corral Arrieta, 
artista performativa, investigadora  
i educadora, i Àngela Peris,  
ballarina, coreògrafa i educadora 
 
Dates: els dimecres, del 3  
de novembre a l’1 de desembre  
del 2021 
Horari: de 18 a 19.30 h 
Gratuït. Amb inscripció prèvia

Són sons que ja eren aquí. El museu ja els guar-
dava. Nosaltres els busquem entre la història 
dels cossos dels visitants i els convidem a sortir. 
Fem sortir els fantasmes de la partitura d’aques-
ta arquitectura. A plena llum del dia. I en una es-
cultura improvisada de melodies ens amaguem 
en la forta fragilitat de creure que tot això és 
real. I nosaltres, som reals? Nosaltres som. Som 
moltes. Innombrables maneres. Som. Infinites 
possibilitats. Descarades i immenses maneres 
de ser. Som tantes com ens sents. Macba, estàs 
viu? Aquesta pregunta ressona i s’amaga entre 
els plecs de la nostra pell i les línies de l’edifici 
Meier. L’enorme incògnita encara s’endinsa en 
els nostres ossos. ¿Com respondrà el temps a 
aquest interrogant tan fràgil llançat a l’aire com 
un esclat de metàfores errants en suspensió? La 
resposta neix aquí. Entre tu i jo, i dins del teu 
cos. I entre el teu cos i el que imagines que és el 
teu cos i l’espai que l’envolta. L’escola que ens vi-
sita acaba d’arribar. Els nens i nenes ja entren.

Durant les sessions del taller Com sona 
un museu? desvelem la identitat d’aquest enor-
me ésser viu a través de la recerca de sons. 
De la possibilitat de l’existència de sons que 
demostrin que el cos que ens acull respira, 
s’emociona, s’escalfa i ens permet habitar-lo. 
La possibilitat. D’una mirada i de moltes. La 
demostració de l’existència de polirítmies que 
conviuen individualment i col·lectivament. 
El fet de mostrar-se, exposar-se, sobreexpo-
sar-se a una incògnita precisa i preciosa que 
no necessitarà una sola resposta per ser, sinó 
diverses en convivència. El so no passa desa-
percebut quan surt del cos. El pensament no 
passa desapercebut quan surt del cos. El pen-
sament i el so es mostren i se sobreexposen 

per sobreviure. Han sortit de les nostres en-
tranyes per ser part d’aquesta incògnita. Estan 
aquí per cridar que estem vives. En quietud i 
en moviment. De vegades algun infant que ens 
visita mira fixament el so, l’acompanya amb 
els ulls i el pensament. Es un fet aïllant i una 
experiència aglutinant. És compartir el que 
ningú no veu i tots sentim. I en aquest esba-
laïment, el present cobra sentit, s’obre el relat 
del dubte, de la sorpresa, del viure el goig de la 
contradicció. Un relat inintel·ligible i coherent 
alhora.

Au, va, sacseja’m! Explota davant meu, 
arrossega’m per les parets per sentir la fricció 
sobre la meva pell adormida, fes-me bullir la 
sang, que els meus ulls surtin disparats de la 
cara, que m’inundi el sabor amarg de l’adrena-
lina a la boca! Canvia’m! Capgira’m! Inventa’m! 
La subtilesa balla per damunt del que és obvi. 
El so es cargola entre l’espai blanc i transpa-
rent de l’atri i el teu alè viatja fort i constant 
per caure a poc a poc quan deixa de tremolar. 
Per què? Com? De debò? Al taller Com sona un 
museu? no expliquem el que sentim. El meu 
ADN cultural m’empeny a justificar la pràcti-
ca de sonar el que veig. Però no ho vull. M’hi 
resisteixo. Crec en la sinestèsia i confio cega-
ment en la força de la transmissió de les ide-
es a través del cos i la seva certesa. Els nens  
i nenes saben del que parlo quan no m’explico.  
I llavors l’ambient ens abraça i el cor es calma. 
Confio en tu a través meu. 

MACBA, estàs viu? 

Àngela Peris és ballarina, coreògrafa i educadora.

MACBA, ESTÀS VIU? 

ÀNGELA PERIS

Secundària, batxillerat, cicles 
formatius i universitaris 
 
A càrrec de pli-é collective, grup  
de recerca i curadoria format 
per Eva Paià, Marina Ribot Pallicer 
i Angelica Tognetti 
 
Dates: d’octubre del 2021 a juny  
del 2022 
Horari: els dijous i divendres  
a les 10.30 h  
Durada de l’activitat: 1 hora 
Preu per grup-classe: 80 €

ES
U



16 17QÜESTIONAR
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 destacada i inesgo-
table des de l’activisme i el pensament crític. Ens 
proposem generar processos en què puguin do-
nar-se «pedagogies rares»: aquelles que qüesti-
onen els rols establerts, les identitats fixes i que 
exploren altres formes de relació entre educadors  
i educands amb el saber, però també entre si. I no 
només des de la pràctica reflexiva, sinó també des 
de l’activitat educativa. Pensar, en definitiva, en al-
tres maneres de relacionar-se amb el saber i en-
tendre l’educació com una pràctica d’interrupció 
de la normalitat, com un espai que trenca amb la 
imaginació reguladora. 

Històries de l’art des de Barcelona
Aquest projecte neix amb la intenció de difondre altres relats de la història de 
l’art i situar-los a la Barcelona del darrer segle. El programa consta d’una sèrie de 
vídeos en obert en què diversos artistes, teòrics i activistes ofereixen la lectura 
d’un episodi concret de la història de l’art. 

És un recurs educatiu per treballar a l’institut amb la voluntat d’obrir espais 
a l’aula des dels quals qüestionem el discurs hegemònic. Es pot enfocar de ma-
nera transversal des de múltiples assignatures: tutoria, educació visual i plàstica, 
ciències socials, geografia i història o cultura i valors ètics, i permet aprofundir en 
temes que habitualment s’han mantingut fora del discurs oficial.

Els vídeos es complementen amb un dossier adreçat a professors, en què 
es plantegen línies d’acció, ampliació de continguts i recursos per treballar a l’au-
la. Es pot accedir lliurement a la consulta i descàrrega de la publicació completa 
o per capítols.

 • 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 polí-
tica després de la mort de Franco, però també de transició en els compor-
taments sexuals i les relacions íntimes. Vida, mort, malaltia, amor, art, acti-
visme i sexualitat són alguns dels temes que apareixen en aquest capítol. 
 

 • 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 pro-
vocació– han quedat apartades del reconeixement i se’ls ha considerat 
artistes menors.

 • Diàspores és una reflexió sobre les històries de la diàspora a partir del tre-
ball d’alguns artistes que introdueixen narratives contrahegemòniques en 
la seva pràctica. Conceptes com l’arrelament, les fronteres, la identitat na-
cional 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. 

 • Passar a l’acció és 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.

 • Feminismes és un recorregut per 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 coinci-
dirà amb l’alliberament dels cossos després de la mort de Franco i el final 
de la dictadura.

Secundària, batxillerat, cicles 
formatius i universitaris 
 
Projecte d’art a l’Institut 
 
Gratuït 
 
Vídeos i dossiers disponibles a  
www.macba.cat 

ES 
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A càrrec de Yera Moreno, docent, 
artista i investigadora, i Quiela Nuc, 
artista, curadora i docent

A càrrec d'Antonio Gagliano, artista,  
i Loli Acebal, historiadora de l'art

A càrrec de Tania Safura Adam,  
periodista i productora cultural,  
i Aldemar Matías, realitzador  
audiovisual 

A càrrec d’Equipo Palomar,  
artistes

A càrrec d’Equipo Palomar, 
artistes



18 19Condicions de treball 
En el marc de les exposicions En temps real. La col·lecció Tous i Panorama 21. 
Apunts per a un incendi dels ulls, proposem un espai per pensar i debatre les im-
plicacions vitals, materials i conceptuals que comporta ser artista en una ciutat 
com Barcelona. Les preguntes que mouen aquest projecte són: quines formes 
adopta el treball artístic en la Barcelona dels anys vint del nostre segle?, quines 
són les condicions del treball artístic en el nostre context?, i una tercera deri-
vada de les anteriors: com donen forma les condicions de treball a la pràctica 
artística? El marc d’aquestes preguntes i les seves possibles respostes queda 
determinat per qüestions que van de l’esfera macro a la micro i que abasten des 
de la realitat pandèmica fins a la crisi ecològica, passant pel problema de l’ha-
bitatge a Barcelona, la precarietat laboral i les qüestions de classe, la incertesa 
pròpia del treball independent, l’economia de la visibilitat, la necessitat de mo-
bilitat contínua i l’exigència d’innovació perpètua. Aquestes són només algunes 
de les coordenades que determinen el treball dels artistes tant en la seva forma 
com en les seva potència tant poètica com política.

Aquest programa experimental –amb treballadores del museu, alguns 
dels artistes participants en les exposicions, així com altres artistes col·labora-
dors habituals–, qüestiona, a partir d’una exposició del museu, les relacions de 
la pràctica amb el context i les condicions de producció. Per això inclou tant vi-
sites a les exposicions amb els artistes com visites a alguns dels seus espais de 
treball. A més, el projecte té la finalitat de construir un relat situat i parcial de les 
condicions de treball actuals a partir de l’experimentació des de la trobada, la 
imatge i l’elaboració d’un relat col·lectiu.

Secundària, batxillerat  
i cicles formatius. Universitaris, 
entitats i associacions 
 
A càrrec de Cristina Celada,  
Marc Larré, Marc Vives i alguns 
dels artistes participants en  
les exposicions Panorama.  
Apunts per a un incendi als ulls  
i En temps real. La Col·lecció Rafael 
Tous d'art conceptual 
 
Dates: d’octubre del 2021 a febrer 
del 2022 
 
Horari: a determinar entre l’artista 
i el grup  
Durada de l’activitat: dues sessions. 
La primera al museu i la segona a 
l’espai de treball de l’artista 
Gratuït

ES
U

PODEM IMAGINAR UNA POESIA DE 
CORDES PER LLIGAR UN PACTE AMB 
L’APRENENTATGE?
¿Com es desarticulen els rols que s’han après? 
¿Com es fa perquè les preguntes no es respon-
guin des del que se sap que s’hauria de respon-
dre? Es proposen, doncs, les maneres de fer les 
coses com els verdaders ancoratges del conei-
xement. No pas com un llistat de continguts 
o matèries. Nusos, marques d’orientació en la 
pell; amarratges com brúixoles; enllaços com bi-
tàcoles; suports com la contenció necessària per 
confiar. ¿Com s’ensenya la metodologia del con-
sentiment? Imaginem la pedagogia com una ne-
gociació, una gramàtica del pacte, una poètica de 
la relació (o com una sessió de sadomasoquisme).

QUI APRÈN COM UN GOS, PREGUNTA COM 
UN FONG, OBSERVA COM UNA PARTÍCULA 
DE POLS?
Estic aprenent a llegir les faltes d’ortografia com 
a indicis d’altres coses que han volgut ser esbor-
rades a la força: llengües i veus tortes l’idioma 
matern de les quals és un altre, configuracions 
corporals que potencien la producció de la pa-
raula «subnormal». Un any després que un virus 
imperceptible als nostres ulls, un agent no viu, 
ens canviés l’existència, potser caldria pensar en 
el diminut com allò que ha de ser escoltat, que 
és més seriós del que no sembla. Una pedagogia 
del que és minúscul, micropolític, petit i menor 
com a horitzó.

Les representacions més antigues dels 
virus provenen dels imaginaris de la ràbia, 
transmesa a través de mossegades de gos o 
humà. Els virus necessiten de l’hospitalitat de 
l’altre per existir en la seva condició: ni viva, 
ni morta, una espècie de zombi microscòpic 

que en els imaginaris occidentals s’ha perce-
but com a amenaça. A la botànica Robin Wall 
Kimmerer li sorprèn que els seus 200 estudi-
ants responguin que no hi ha cap impacte po-
sitiu en la relació entre la gent i la terra, només 
mals. «A mesura que es deteriorava el territori 
en què vivien, se’ls atrofiava la percepció»,1 diu 
respecte als alumnes. Però l’atrofia de què par-
la no fa referència a un judici capacitista ni a 
un atemptat a la veritat universal, sinó a una 
dificultat per experimentar la reciprocitat.

COM ES POT FER UNA PEDAGOGIA QUE NO 
SIGUI EXTRACTIVISTA?
Les preguntes subnormals aborden la metodolo-
gia per posar en risc la producció de coneixement 
tal com l’entenem fins ara, per qüestionar-ne les 
formes de producció, divulgació i proliferació. 
Disputen les posicions tradicionals de qui pot 
fer-ho, on i en quines condicions.

Una pedagogia no extractivista s’eman-
cipa de l’espoli i de les relacions de poder que 
podrien ser-ne la base. Renuncia a la separació 
arbitrària i fictícia entre teoria i pràctica per 
viure en comunitat i reciprocitat, sense ads-
cripció. Una pedagogia no extractivista ha de 
reformular la creació d’allò altre com un objec-
te sense vida (sense agència); ha de renunciar 
a la idea de l’alteritat i els seus llocs d’enun-
ciació jerarquitzada. Com diu Wall Kimmerer, 
els arbres no es comporten com individus. «Un 
arbre mai va per lliure: va amb l’arbreda. Una 
arbreda mai va per lliure: va amb el bosc. […] 
La floració és sempre mútua.»2

Lucía Egaña Rojas és artista, escriptora, 
docent i activista.

1 Robin Wall Kimmerer: Una trenza de hierba sagrada. 
 David Muñoz Mateos [trad. ]. Madrid: Capitán Swing, (2015), 2021.
2 Ibíd.

UNA TRENA DE PREGUNTES 
SUBNORMALS

LUCÍA EGAÑA ROJAS
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Una tarda, en un restaurant de Barcelona, San- 
tiago Alba Rico va sentir uns joves que parlaven 
a la taula del costat i el va sorprendre «la peti-
tesa gairebé solipsista del món en què es movi-
en les seves vides i converses», «la seva comuna 
i radical absència de món».1 Podríem dir, a par-
tir d’aquí, que el món és allò de què es parla i en 
què es viu; que hi poden haver mons més petits 
i més grans, que hi ha vides pobres en món que 
suposen converses sense món. «El que compar-
tien entre ells només ho compartien entre ells», 
escriu després, i amb això suggereix una conver-
sa que es mou en l’esfera individual, particular  
i privada; que no s’obre al que és comú, general i 
públic; que es manté en la idiotesa, si entenem 
que idiotés en grec és només el que s’ocupa dels 
afers propis, per oposició al polités, al ciutadà, 
que és qui s’interessa pels afers de la ciutat, pels 
afers de tots; si entenem també que idión, privat, 
s’oposa a koinón, comú; i si tenim en compte que 
a la Grècia clàssica l’esfera pública i la política in-
clouen també la religió, el teatre, les festes, etc.

El món és, per dir-ho en arendtià, el que 
apareix entre els homes, el que es dona en pú-
blic, allò de què es parla, el que es té i se sosté 
en comú i, per descomptat, atès que la huma-
nitat és plural, allò que es veu, es diu i es pensa 
des de diverses perspectives. I és que, per dir-
ho ara en freirià, llenguatge i món es produ-
eixen simultàniament. El món esdevé, es crea  

1 https://cpabonortegadotcom.wordpress.com/
 2014/01/03/la-conversacion-de-la-mesa-de-al-
 lado-santiago-alba-rico/

i es recrea en la paraula, en el diàleg; és allò de 
què dialoguem. Ja no és on estem submergits, 
sinó allò de què podem distanciar-nos, que po-
dem col·locar entremig i sobre el que podem 
parlar i pensar. El món, en definitiva, és el que 
es dona en la paraula, el judici i el pensament. 
Perquè la paraula, el judici i el pensament no 
només diuen el món, sinó que el creen (el fan 
present) i el recreen (l’anomenen i el deter-
minen d’una altra manera). És des d’aquí que 
Freire pot dir que «ningú educa ningú, ningú 
s’educa a si mateix, els homes s’eduquen entre 
si per la mediació del món».2 Es des d’aquí que 
podem dir també que la pobresa de món està 
relacionada amb la pobresa de la paraula o, si 
es vol, amb la pobresa de la conversa. I també 
des d’aquí podem sostenir que l’educació no 
està centrada en l’educador ni en l’educand, 
sinó en el món. En un món, a més, que només 
es dona en tant que comú, és a dir, en tant que 
posat en comú o, com a alguns ens agrada dir, 
comunitzat. No comunicat sinó comunitzat, 
una paraula que té a veure amb comunisme i, 
en definitiva, amb desprivatització. 

Ampliar i enriquir el món comú és tam-
bé, i potser fonamentalment, desprivatizar-lo 
i conversar-lo, desidiotitzar-lo.

Jorge Larrosa és professor de Filosofia de l’Educació 
a la Universitat de Barcelona.

2 Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI, 2012.

AMPLIAR EL MÓN COMÚ. 
ELOGI DE LA CONVERSA

JORGE LARROSA



26 27ALLIBERAR 
LA PEDAGOGIA

Un dels grans reptes del programa educatiu del 
MACBA 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 qual-
sevol concepció que entengui l’educació de mane-
ra rígida, com una disciplina basada en tècniques  
i models a imitar. Estem convençuts que l’experi-
ència 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 d’alliberament. 

D’altra banda, ens interessa incidir en la dimen-
sió comunitària, col·lectiva, que hi ha darrere de 
cada acció educativa, i entendre el pensament  
i la imaginació com a processos multidimensio-
nals que escapen de la disjuntiva pensar/actuar  
i que sempre participen d’un conjunt de situacions, 
relacions i accions determinades. 

En aquest procés d’alliberar la pedagogia o ac-
tivar una imaginació pedagògica alliberadora, ens 
interessa qüestionar les categories fixes en l’àmbit 
educatiu i la concepció de l’aprenentatge com a 
acumulació de coneixements. Abordem l’organit-
zació del saber com una activitat política i desafi-
em un règim que explica el món sense deixar cap 
espai al dubte. 

POSTDATA. Correspondències 
d’artista a l’escola
POSTDATA és un projecte d’art a les escoles que aposta per afavorir una ex-
periència singular amb l’art fora del museu, introduir l’art contemporani a l’aula 
sense domesticar-lo i dislocar la lògica escolar a partir de l’expectativa, l’estra-
nyament, la disrupció i la complicitat entre alumnat i mestres. 

El projecte s’inspira en les pràctiques artístiques que van utilitzar la cor-
respondència 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 les propos-
tes especifiques d’artistes contemporanis que conformen les dues col·leccions 
del projecte. 

Els centres reben per correu postal i de manera esglaonada un conjunt 
de propostes autònomes d’artista. S’inicien amb l’enviament de la «Correspon-
dència 0», que conté un dossier amb informació, consideracions per al treball a 
classe i un vídeo per introduir el projecte a l’aula (que alumnes i mestres poden 
mirar plegats). Al final del projecte l’escola suma una petita col·lecció d’art en la 
seva experiència i l’acompanya amb els exercicis i les consultes dels alumnes. 

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

P2P. D’igual a igual
Aquests tallers plantegen compartir pràctiques artístiques entre artistes i do-
cents 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 dur a terme 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 amb l’alumnat les metodo-
logies 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 i experimentació sonora, en aquesta sisena edició de P2P els 
tallers aborden pràctiques de la materialitat i recuperació de sabers tradicionals. 

Primària i educació especial 
 
Projectes d’art a l’escola 
En català i castellà  
 
Dates: tot el curs escolar  
(Inici del projecte: octubre  
del 2021 o gener del 2022) 
Gratuït

EP
A

Professorat 
 
Tallers  
 
A càrrec de Teresa Lanceta  
i Marc Larré, artistes 
 
Dates: febrer i març del 2022 
Horari: els dimecres, a les 18 h  
Gratuït. Amb inscripció prèvia

P



28 29En residència.  
Creadors als instituts de Barcelona
Marc Vives és un artista interessat en l’acció i les arts en viu que fa un treball 
d’exploració de la veu. Proper al departament educatiu del museu, en els últims 
anys ha fet propostes experimentals per transitar i habitar el museu i, sobretot, 
per generar una experiència al voltant dels continguts de les exposicions. Arran 
de les converses obertes a partir d’aquestes pràctiques, L'hem convidat al pro-
grama En residència d’aquest any per treballar amb una temporalitat que ens 
porti a noves descobertes sobre la pràctica artística en contextos educatius. Els 
elements de partida, com les pròpies instal·lacions de l’escola, l’aula o el pati, són 
el centre de la seva experimentació i permeten revisar-ne els usos habituals. El 
programa ens demanarà acció, i la reflexió passarà pel cos, la veu i l’experiència.

La cuina
Aquest és un espai de trobada i autoformació per compartir coneixements i ex-
periències al voltant de la cuina, i reflexionar sobre el context de crisi alimentària 
que vivim. El final de les energies fòssils, l’esgotament dels recursos, el canvi cli-
màtic, la sobirania alimentària, el model actual de conreu i consum, i l’impacte de 
la crisi sanitària en les nostres vides 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 de sabers entre els participants es desplega un 
coneixement col·lectiu i sense jerarquies. Les respostes a què volem aprendre 
i què volem ensenyar articulen el contingut de les sessions. Des del present, i 
abordant els reptes de futur, es revisa la tradició per trobar què s’adapta a cada 
context i què es manté; en definitiva, aprofitem la saviesa de cada recepta. Per 
això el hackeig i l’experimentació formen part d’aquesta pràctica.

En família
Des del programa En família proposem un espai-temps per ser-hi per gust i as-
sajar noves i inesperades relacions i solidaritats. Es tracta de posar en moviment 
els nostres rols, pensant i creant amb temps i ritmes diferents, desenvolupant 
altres formes d’aprendre i crear col·lectivament. 

Des d’En família oferim experiències artístiques i educatives obertes a to-
tes 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 permeten reflexionar amb el cos, to-
car 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.

Secundària 
 
Programa d’art i educació 
Institut Moisès Broggi 
 
A càrrec de Marc Vives, artista 
 
En residència. Creadors als  
instituts de Barcelona és un pro-
grama de l’Institut de Cultura de 
Barcelona i el Consorci d’Educació 
de Barcelona ideat en cooperació 
amb A Bao A Qu 
 
Gratuït. Amb convocatòria anual

ES

Públic general 
 
Proposta intergeneracional a  
càrrec de Marina Monsonís, 
artista, amb l’acompanyament  
de Yolanda Nicolás, coordinado-
ra de Programes Públics  
 
Horari: els dijous d’11 a 14 h  
Gratuït. Amb inscripció prèvia  
 
Es fan sessions per explicar el 
projecte. Per a més informació, 
poseu-vos en contacte amb  
Yolanda Nicolás:  
ynicolas@macba.cat

PG

Famílies 
 
Adreçat a famílies amb nens  
i nenes d’entre 2 i 12 anys 
 
Amb la col·laboració d'Itxaso 
Corral Arrieta, artista  
performativa, investigadora  
i educadora 
 
Caps de setmana i vacances 
escolars 
 
Consulteu el programa a  
www.macba.cat

F

Grup de joves
És un espai de llibertat expressiva, treball de col·laboració i trobada amb altres 
adolescents a partir dels 12 anys. El grup busca noves maneres d’imaginar i ha-
bitar el museu per entrar-hi en relació des de l’acció, la pràctica, el cos i la con-
versa. A través de l’intercanvi d’idees, afectes i experiències, obre un diàleg i una 
escolta entre la vida dels joves, la pràctica artística contemporània i el museu.

La proposta l’acompanyen artistes que, mitjançant la seva pròpia pràc-
tica i el coneixement del context artístic de la ciutat, recullen i vinculen els in-
teressos del grup amb diverses pràctiques, així com amb visites a exposicions 
i activitats del museu. Es tracta d’iniciar un camí obert al procés creatiu i a la 
perplexitat i la incertesa que ens provoca la pràctica artística. És una proposta 
que demana compromís i atenció sense estar renyida amb el lleure.

Entre l’acció i l’objecte.  
Laboratori d’artistes
 
El laboratori d’artistes es planteja com un espai d’experimentació al voltant del 
projecte POSTDATA. Correspondències d’artista a l’escola, un dispositiu d’arts 
mòbils inspirat en el moviment de l’art postal, també anomenat mail art o art de 
correspondència, que pretén fer arribar propostes d’artistes contemporanis a 
l’escola des del museu.

El laboratori obre un espai de col·laboració entre artistes i professors per 
participar en els processos de creació i en la reflexió sobre la potencialitat d’in-
troduir l’art a l’escola. Ens situarem col·lectivament en un espai que tensa els lí-
mits, conviu amb la incertesa, la sorpresa i l’estranyament, i examina qüestions 
de l’art que aporten noves tècniques i metodologies d’aprenentatge a l’aula.

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 es-
pecífics d’art. 

Aquest plantejament propicia l’horitzontalitat i l’autogestió entre partici-
pants, i crea un espai d’intercanvi de coneixements i experiències. El projecte es 
desenvolupa a partir de sessions mensuals tancades i sessions –online o pre-
sencials– obertes a tothom.

 • Requisits: escriure una carta de motivació a Yolanda Jolis 
 (yjolis@macba.cat) explicant els motius pels quals es vol participar 
 i indicant què es pot aportar en aquest grup de treball transdisciplinari.

Professorat
 
Data: juliol del 2022 
Gratuït. Amb inscripció prèvia

P

Joves 
 
Grup d’autoformació a càrrec de 
Jordi Ferreiro, artista i educador, 
i Yolanda Jolis, coordinadora 
d’Educació  
 
Dates: d’octubre del 2021  
a juny del 2022 
 
Convocatòria oberta de sol·licituds 
per a l’edició 2021-2022: del 13 de 
setembre a l’1 d’octubre del 2021 
Comunicació d’acceptats:  
8 d’octubre del 2021 
 
Es fan sessions per explicar el 
projecte. Per a més informació,  
poseu-vos en contacte 
amb Yolanda Jolis:  
yjolis@macba.cat

J

Joves 
 
Espai d’acció per a joves creatius 
Adreçat a joves a partir de 12 anys 

A càrrec de Las Ácaras (Gala  
Gabaldón, Marcos G. Barker  
i Alvie Gual-Cibeira), col·lectiu  
de treball artístic amb joves. 
 
Dates: a partir d'octubre del 2021 
Gratuït 
 
Per a més informació:  
educacio@macba.cat

J



30 «Tenia coses adormides...» 
Hi ha moltes maneres de visitar un museu. Una de possible: lentament, llarga-
ment, 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 «en-
dur-se el museu a casa». 

Aquest grup de treball està conformat per persones del Servei de Reha-
bilitació Comunitària de Ciutat Vella. Cada setmana, de forma continuada, autò-
noma i sense guions preestablerts, s’endinsa en algunes exposicions i les «posa 
en pràctica», treballant-les des d’interessos particulars però generats conjunta-
ment. Aquest treball es converteix també en una oportunitat per fer, dels hostes, 
amfitrions, convidant altres centres i entitats per oferir-los visites al museu con-
duïdes pels participants.

Pensant juntes  
un dispositiu d’art mòbil 
Darrere d’aquest títol provisional estem duent a terme un procés de pensa-
ment col·lectiu entorn de la idea de dissenyar un dispositiu d’art mòbil. I ho fem 
acompanyades pels departaments educatius d’Es Baluard Museu (Palma de 
Mallorca), l’ IVAM (València) i la Panera (Lleida), desplegant un nou capítol de la 
investigació al voltant de la idea del museu fora del museu, iniciada fa anys pel 
departament d’Educació del MACBA.

El primer capítol es va materialitzar en tres projectes diferents: Expressart. 
Museu portàtil; POSTDATA. Correspondències d’artista a l’escola i Històries de 
l’art des de Barcelona. A aquestes formes més pràctiques de la investigació s’hi 
han sumat altres espais, on hem compartit sabers, aprenentatges, debats i re-
flexions. Allez! Trobada sobre practiques ambulants i museus dispersos seria el 
segon capítol d’aquesta investigació permanent.

Aquest últim any hem començat un nou capítol, cultivant un procés de 
pensament col·lectiu entre institucions de característiques diferents, però amb 
interessos afins. Aquest procés de treball ens ha portat a indagar un llenguatge 
comú i un camp d’acció molt concret per generar nous espais de contacte amb 
les nostres comunitats més pròximes: allà on l’art i la seva capacitat d’activar 
la imaginació poètica i política contribueixin a nodrir el terreny de nous espais 
d’emancipació col·lectiva.

Accessibilitat 
 
Grup de treball 
 
Dates: tot el curs escolar 
 
Aquest grup està conformat per 
persones del Servei de Rehabili-
tació 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

A

Grup de treball interinstitucional 
 
Dates: tot el curs escolar
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Segons el diccionari de la RAE, recepta és el que 
portem a la farmàcia, així com qualsevol instruc-
ció escrita. El seu vincle amb la cuina no surt a la 
definició, sinó com a exemple. Al mateix temps, 
la paraula receptari se sol vincular a botigues 
d’apotecari i hospitals; no apareix com a sinònim 
de «llibre de cuina». Per trobar un enllaç entre  
recepta o receptari amb la matèria culinària hem 
de recórrer al diccionari de María Moliner. 

Doña María va escriure el seu diccionari 
a la taula de la cuina, i això no és només una 
anècdota, també és una perspectiva davant de 
la vida. Si més no, així és com ho sentim els 
que també treballem a la taula de la cuina o 
pels voltants. Literalment o figuradament. Per 
mi va ser un canvi radical posar al mateix ni-
vell la taula del restaurant i la taula de la cui-
na domèstica. Asseure’m-hi una altra vegada 
em va fer redescobrir un espai i un ofici que 
no m’eren aliens, però que mai havia acabat de 
valorar de debò. 

Em vaig adonar que el veritable despatx 
de la història és aquesta taula en què redac-
tem llistes de la compra i garbellem llenties, la 
mateixa on fèiem els deures quan no hi havia 
pantalles, on s’obrien les cartes, on es parla-
va sempre amb el cor a la mà. En les taules de 
la cuina s’escrivien les receptes. Per a algunes 
dones –moltes en realitat– aquells apunts van 
ser l’únic que van arribar a escriure. Moltes 
d’elles amb prou feines van trepitjar l’escola; 
per això, els seus errors d’ortografia no són 
faltes, sinó senyals de l’esforç. En les recep-
tes domèstiques, les dones s’explicaven a si  
mateixes la seva pròpia cuina, amb les seves 
paraules, els seus diminutius i les seves ex-
pressions. Sovint les receptes tenien destina-
taris, la majoria de les vegades les filles i els 
fills, amb la idea que no oblidessin els gustos 
de casa, de la comunitat, de la terra d’origen.

Perquè recuperar receptes significa re-
cuperar moltes identitats: la de la cuinera, la 
del nucli familiar –un ecosistema en si ma-
teix–, la comunitària i la d’una terra que pot-
ser està a milers de quilòmetres, i on, a través 
del menjar, es reviu el que es va deixar enrere. 
Alhora, els sabors de cada una de les identitats 
que trobem en els receptaris ens parlen d’eco-
nomia, retraten l’abundància o la fam. També 
són documents d’antropologia, perquè recu-
llen tradicions, celebracions, festes comunes  
i privades. I d’agricultura, perquè abans tot era 
km 0, de temporada i sense etiquetes. I, per 
descomptat, ens parlen de ciència, encara que 
sense paraules tècniques ni equacions, però 
on, del principi a la fi, hi regna l’assaig-error. 

La cèlebre Julia Child, aquella cuinera 
immortalitzada por Meryl Streep en Julie & 
Julia, afirmava que «els llibres de cuina donen 
resposta a qüestions socials, polítiques i eco-
nòmiques sobre la societat per a la qual van ser 
escrits. Són un ingredient imprescindible per 
preservar el nostre passat i millorar el nostre 
futur». Sí, es així: els receptaris són els per-
gamins i mapes de la història culinària, són 
manuscrits que hem de protegir i aprendre 
a llegir. Recullen històries entre línies, idees 
que van funcionar generació rere generació  
o bé que van millorar el que es donava per bo. 
Els receptaris demostren que no hi ha res més 
creatiu que pal·liar la gana amb gust. I, a més, 
permeten un últim diàleg amb qui potser ja no 
està entre nosaltres, però que ho va donar tot 
per a la família. La teva família.

Carmen Alcaraz del Blanco és periodista gastronòmica 
i coordinadora editorial.

RECEPTES PER CONÈIXER 
LA TEVA PRÒPIA HISTÒRIA

CARMEN ALCARAZ DEL BLANCO



[… dono voltes a com deixar-me trobar pel flux 
que em portarà a escriure i recordo el paràgraf 
que vaig redactar fa temps. Te’l llegeixo mentre 
esperem que se’ns aparegui el text d’avui: «Els ta-
llers familiars es fan els matins de dissabte i diu-
menge, i tenen una energia molt particular, un 
temps pausat, destempsat, sens dubte gens prime 
time. El museu descansa. És molt bonica aques-
ta sensació d’estar ocioses, fora del focus del que 
és rellevant, fora d’una determinada productivi-
tat. Però em pregunto fins a quin punt el museu 
es commou, s’estova amb les vibracions emeses 
per totes les activitats que fa, especialment les 
dirigides a un públic no adult. De quina manera 
es pot anar observant, acompanyant i sintonit-
zant amb aquells lleus estremiments que fan que 
el museu, ho vulgui o no, sigui realment un or-
ganisme viu que s’interrelaciona. El temps tor-
na a ser clau: ¿qui té temps per perdre, passejar 
deixant-se portar per les restes i els rastres que 
van dibuixant aquestes presències destempsades, 
que activen i ressonen en freqüències no tan vi-
sibles?» Sembla que ja és aquí; hi ha alguna cosa 
que es vol escriure…]

L’Hugo té cinc anys, i quan se li pregun-
ta el nom diu que és Rayo Veloz. Ha vingut al 
taller vestit amb unes mans gegants de Hulk. 
Parlem del xiclet, de la seva composició i pro-
cedència; descobrim que en els seus orígens hi 
està implicada la saba d’un arbre originari de 
Mèxic i Amèrica Central. Marina, l’artista que 
acompanya el taller, pregunta: «¿Sabéis qué es 
la savia?» L’Hugo diu: «La sabia es la abuela, 
una sabia es una abuela.» En aquest moment 
tinc una experiència espaciotemporal estra-
nya, un tomb, una pèrdua de la línia contínua, 

un ser allà juntes esfèriques, les que hi som  
i les que han brotat de la boca de l’Hugo, les 
sàvies, les àvies, i, com passa sovint en aquests 
tallers, sento que he après-recordat alguna cosa 
fins a la medul·la. La savia, la sabia, las savias, 
las sabias… aquest mantra em batega pel cos. 
La saba (savia), líquid espès que circula pels 
vasos conductors de les plantes per nodrir-les; 
saba bruta, que travessa la força de la gravetat 
enfilant-se des de les arrels atreta per forces 
intramoleculars. La sàvia (sabia), etimològica-
ment plena de sabor, saborosa, coneix, intu-
eix, percep, desxifra. La sàvia, la saba (savia), 
energies, forces, sucs, sucs de fruita, «su ale-
gría es la sav/bia de la casa». 

Em ve a la ment la imatge del museu per 
on circulen sabes vitals sucoses que el mes-
clen, l’interconnecten més enllà de si mateix i 
del seu organisme-circuit. Les preguntes bro-
ten: què considerem nutrients, com es pren 
i es té cura de l’aliment i de les seves rege-
neracions, com es modifiquen les forces de 
gravetats que fan aparèixer teixits vasculars 
circulants, tentaculars, mutants. Quines sa-
vieses recorren l’espai del museu, quines són 
les boques de les que emanen els coneixements, 
quines intuïcions arriben al corrent de sabes 
que el mantenen viu, quines sàvies prenen  
les sàvies decisions… 

L’instant passa, l’Hugo respira, les sàvi-
es s’esvaeixen (però resten) i la saba de l’Art 
viscut es barreja amb les partícules solars de 
diumenge.

Itxaso Corral Arrieta, artista performativa,  
investigadora i educadora.

SÀVIA/SABA

ITXASO CORRAL ARRIETA

Potser ja ho hem oblidat. O potser hi tenim una 
relació molt propera (per professió, per família) 
i ho tenim ben present. El cas és que l’escola, els 
deu anys d’escola obligatòria –o dotze anys si 
comptem el batxillerat–, és una època molt im-
portant i llarga de la nostra vida.

 
COM RECORDES TU, LECTOR/A, ELS ANYS 
PASSATS A L’ESCOLA? QUINA SENSACIÓ T’HA 
QUEDAT INSCRITA AL COS SOBRE ELS MA-
TINS, ELS DINARS, LES TARDES A L’ESCOLA? I 
SOBRE L’HORA DEL PATI? 
Sense tenir molt clar què i amb qui ens trobarí-
em –a l’Institut Poeta Maragall, amb alumnes de 
4t d’ESO–, vam apostar per una metodologia ba-
sada en tres punts: impacte, aprofundiment, in-
teracció. Per explicar aquests tres punts, us pro-
posem un exemple. A la primera sessió, ens vam 
presentar i tot seguit vam callar, mirant-nos... 
Proposàvem així un temps de silenci i de no fer 
res. Van passar quinze minuts. Volíem obrir un 
buit al mig de l’aula, del curs, de l’aprenentatge i 
de les expectatives. Impacte. A partir d’aquí, vam 
començar a parlar sobre el temps de l’escola, so-
bre com el vivien.

I TU, COM DEFINIRIES EL TEMPS D’ESCOLA? 
Aquest era el primer exercici i el resultat va 
ser dramàtic: l’adjectiu que van utilitzar mas-
sivament per definir el temps d’escola va ser 
«avorrit» i també «agobiante». Aquí hi aflora-
va un problema –el problema de certs mètodes 
d’aprenentatge– i també era la porta d’entrada a 
l’aprofundiment.

I COM DEFINIRÍEU LLAVORS EL TEMPS A 
CASA? I EL TEMPS AL CARRER? EL TEMPS 
AMB AMICS I AMIGUES? EL TEMPS DE LES 
XARXES SOCIALS? EL TEMPS DELS SOMNIS? 
A partir de les respostes que vam escriure a la 
pissarra, es va obrir un debat. Aquest és només 
l’exemple d’una sessió que representa molt bé 
què vam anar fent conjuntament. La interac-
ció amb l’alumnat no era només un mètode per 
aconseguir-ne la implicació, sinó el contingut 
mateix del curs i l’obra que vam anar perfilant: el 
curs seria l’obra; el curs seria una «màquina del 
temps». Així, l’aula –i el pati on sortíem a «perdre 
el temps», el carrer on vam fer els grafitis i l’ex-
posició que vam visitar, etc.– esdevenien l’espai 
on es desnaturalitzaven les nostres vivències del 
temps, on es multiplicaven les formes de viure’l. 
Per això, les sessions ja eren en si mateixes per-
formances col·lectives en què posàvem en pràc-
tica allò que estàvem treballant: no fèiem cap 
explicació teòrica ni cap treball pràctic sobre la 
crononormativitat o la cronodiversitat que no 
partís d’un element concret i quotidià de les nos-
tres vides, d’un element qualsevol –un fragment 
de text, un fragment de pel·lícula, una foto, de 
les anxoves envasades al buit, una cigarreta mig 
consumida, etc. –per engegar un qüestionament, 
una màquina del temps. 

[«Em sembla que caldria fer, del temps, 
una assignatura obligatòria... » (alumna)].

Xavier Bassas és professor i filòsof; 
Raquel Friera és artista. 
www.institutodeltiemposuspendido.es

APRENDRE LA CRONODIVERSITAT. 
COM FER UN VIATGE 

AMB EL PROGRAMA EN RESIDÈNCIA?

XAVIER BASSAS I RAQUEL FRIERA
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La proximitat és un espai idoni per plantejar-se 
determinades realitats: des de qüestions migratò-
ries, temes vinculats amb l’habitatge, el desplaça-
ment i la lluita pels 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 candents del present. Ens 
interessa treballar «amb» i «dins» el barri, buscant 
punts de trobada intergeneracionals des d’on pu-
guem estar amb altres persones i aprendre junts. 
És essencial establir relacions de col·laboració  
duradores, flexibles i sense jerarquies amb les co-
munitats i els agents de l’entorn del museu. A par-
tir d’aquesta premissa, el museu actua menys com 
una institució i més com un espai influït per les for-
ces que l’envolten. Mantenint una interlocució per-
manent amb algunes entitats del barri del Raval, 
aquest any hem tingut l’escola Castella com a re-
sident al museu, hem participat en cinc apadrina-
ments i hem començat una relació de llarga durada 
amb el col·lectiu de les Metzineres. 

EL MUSEU 
AL 

BARRI

Els nens i les nenes del barri
Per cinquè any consecutiu despleguem aquest espai permanent, en què nens 
i nenes del barri poden experimentar amb un artista, per viure una experiència 
col·lectiva en una zona elàstica, oberta a la imaginació i amb ganes de trencar 
normes. 

En aquest curs continuem amb l’artista Cristina Fraser i la seva proposta 
Beyond the Spatial, projecte de recerca-acció que explora les limitacions i pos-
sibilitats del joc en el museu i el seu entorn. A partir del marc i les pràctiques que 
han sorgit d’aquest procés els últims dos anys amb Cristina Fraser, proposem 
crear una estructura estable amb el suport, les eines, i els recursos perquè sigui 
el grup mateix el que n'impulsi i defineixi l’activitat i la investigació.

El curs passat vam descobrir espais específics del dins i fora del museu, 
on els nens i nenes se sentien còmodes. Són aquests nous llocs els que ocupa-
rem per dur-hi a terme activitats i projectes. Entrelligada amb aquesta primera 
línia de treball del programa, farem una segona investigació que es concretarà al 
voltant de la possibilitat d’impulsar, des del museu, un espai de joc lliure, puntual 
i obert al barri. En aquesta investigació seran els nens i nenes els referents clau 
per identificar i recollir les necessitats del seu grup d’edat.

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 fer projectes de llarga durada integrats en el currículum acadèmic 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 eta-
pa educativa, el contingut de l’assignatura, les competències que es volen treba-
llar, així com a les característiques de l’alumnat.

Coneixent-nos amb les Metzineres
 «Quan tot sembla una merda i amb un full de paper acabes sent feliç.»* 

Des de principis del 2020 hem establert una relació de col·laboració i un pro-
cés de treball compartit amb el col·lectiu Metzineres, veïnes del barri del Raval. 
Metzineres és un entorn d’aixopluc per a dones que usen drogues sobrevivint 
violències, alhora que també és el primer programa integral exclusiu per a dones 
i persones de gènere dissident a Catalunya. 

Aquest procés de relació busca crear un espai de confiança i complicitat 
en què el col·lectiu pugui conèixer i descobrir, en les estratègies de l’art contem-
porani, eines d’empoderament personal i comunitari. La primera proposta de 
treball conjunt és la creació d’un MetziFanzine que permeti desplegar la creati-
vitat i escoltar-ne les veus. 

* Comentari d’una de les metzineres en una de les sessions de treball.

Nens i nenes del barri,  
de 9 a 12 anys 
 
Taller extraescolar 
 
A càrrec de Cristina Fraser, artista, 
i Yolanda Jolis, coordinadora 
d’Educació 
 
Dates: del 14 d’octubre del 2021  
al 26 de maig del 2022 
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

EP

Infantil, primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius 
 
Projecte per a escoles i instituts  
del barri 
 
Dates: tot el curs escolar 
Gratuït. Amb inscripció prèvia

EI
EP 
ES

Públic general 
 
Grup de treball 
 
A càrrec de Yolanda Jolis,  
coordinadora d’Educació 
 
Dates: tot l'any, un cop  
per setmana a l’espai de  
les Metzineres o al MACBA

PG
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Aquest és un projecte que ha creat una relació estable i de llarga durada entre 
dos grups-classe de l’Institut Miquel Tarradell del Raval, l’artista Teresa Lanceta 
i el MACBA. En paraules de Teresa Lanceta, Els oficis del Raval pretén visualitzar 
una faceta que s’ha obviat en un barri que és, i que sempre ha sigut, un lloc de 
treball. Hi ha un munt de botigues, tallers, locals d’oci, hotels, però també és una 
zona sobresaturada de pisos amb grans mancances on viuen treballadors amb 
feines precàries. 

En aquesta primera fase, els alumnes, organitzats en grups, dibuixen un 
mapa dels oficis del Raval. Situen i entrevisten treballadors de tallers, escoles 
de música, art i disseny, tendes i locals comercials i troben aquells llocs públics 
o projectes en què la cura és central. També fan un estudi dels oficis que hi ha al 
MACBA, com a espai que integra oficis i sabers molt diferents. 

El projecte avança sense expectatives sobre els resultats, però amb la 
voluntat d’entendre el currículum com un pla que es relaciona amb la vida en 
moviment i amb la voluntat de generar ponts amb l’exposició que tindrà Teresa 
Lanceta al MACBA la primavera del 2022. 

Secundària 
 
Programa d’art i educació 
Institut Miquel Tarradell 
 
A càrrec de Teresa Lanceta,  
artista; Francesc Royuela, docent 
de l’Institut Miquel Tarradell; Dani 
Cantó, fotògraf; Pablo Martínez,  
cap de programes del MACBA,  
i Isaac Sanjuan, coordinador  
d’Educació del MACBA 
 
Dates: tot el curs escolar 
Gratuït

ES
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UN PING-PONG  
ENTRE TERESA LANCETA 

I FRANCESC ROYUELA
Aquesta conversa entre Barcelona i Mutxamel  

(Alacant) va tenir lloc l'abril del 2021.

Amb motiu de l’exposició que hi haurà al MACBA a la primavera del 2022  
dedicada a Teresa Lanceta, l’artista barcelonina va proposar al museu un pro-
jecte col·lectiu sobre els oficis del Raval. En el curs 2019-20 va començar un 
treball constant i estret amb dos grups-classe de l’Institut Miquel Tarradell. 
En aquesta conversa entre Teresa Lanceta i Francesc Royuela –un dels do-
cents implicats en el projecte–, reflexionen sobre què ha significat aquesta 
iniciativa per a ells i per a l’alumnat.

FRANCESC ROYUELA:    Hi ha oportunitats que no 
es poden deixar passar. Quan ja fa un curs i mig vam rebre 
la proposta del museu per fer un projecte conjunt, el primer 
que vaig pensar va ser que podia ser molt interessant. Des-
prés de les primeres reunions, veient que éreu tan flexibles  
i que enteníeu molt bé les nostres necessitats, es van confir-
mar les expectatives. Sovint persones i institucions parlen, 
opinen i fins i tot prediquen sobre l’educació, però són po-
ques les que s’hi impliquen directament i estan disposades 
a fer col·laboracions estretes que siguin enriquidores per als 
centres educatius. És cert que també suposa un esforç ex-
tra per als docents, ja que cal adaptar currículums, dissenyar 
materials i estratègies, però el resultat és molt interessant.

D’altra banda, encara que la pandèmia ha aturat el 
projecte i ha sigut traumàtica per a l’alumnat (especialment 
per als més vulnerables), els nois i noies han respost molt 
positivament: han tornat a classe molt més conscients de 
la importància de la formació, del valor dels estudis com a 
mitjà per superar les dificultats presents i futures. Saben 
que aprendre els dona eines per llimar les cruels diferèn-
cies socials que la pandèmia ha posat de manifest, però 
que ja venien d’abans i que s’han anat aguditzant en els  
últims anys.

L’escola pública intenta respondre a aquestes neces-
sitats, però qualsevol ajuda és benvinguda: l’educació no 
es pot quedar dins les quatre parets d’un edifici, per molta 
connexió telemàtica que hi hagi entre tots. La relació direc-
ta amb els centres culturals en contextualitza els aprenen-

tatges i els significants. Alhora, la societat entén què passa 
en els centres a través del contacte directe amb l’alumnat. 
En el cas dels museus i els artistes, aquesta relació esdevé 
simbiòtica, ja que no només és un estímul per als estudi-
ants, sinó que posa en valor el caràcter reflexiu de les pro-
duccions artístiques i la seva exhibició.

TERESA LANCETA:    Des d’un principi els de l’Ins-
titut Tarradell heu vist positivament el projecte. Va ser un 
encert mantenir l’aprenentatge curricular que, per curs i per 
edat, els correspon a aquests alumnes. Aquesta responsa-
bilitat ineludible ens va alliberar del compromís de forma-
litzar-ho tot d’entrada, de manera que la proposta de fer 
un estudi-mapa sobre els oficis del Raval va quedar ober-
ta a possibles canvis. Fins i tot el departament d’Educació 
del museu va acceptar que pogués no haver-hi un resultat 
clar i visible. Això ha fet que el projecte no caigués com 
una llosa, especialment enmig de l’adversitat de la pandè-
mia, que amb l’obligatorietat de l’online ha limitat bastant el 
desenvolupament general de les tasques, especialment la 
meva participació presencial. Però el que podria haver si-
gut un hàndicap, no ho ha acabat sent perquè ha reforçat 
la importància de les col·laboracions, que clarament pas-
sen a ser coautories. M’interessa destacar el respecte per 
la feina dels altres i les col·laboracions no jeràrquiques, ja 
que Els oficis del Raval tracta dels oficis i del treball com a 
esforç, coneixement, creació, i del respecte que mereixen.  
La finalitat social del projecte no pot deixar això de banda.
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Encara que molt sovint expliquem Ràdio Web 
MACBA com un arxiu de podcasts engruixit pel 
pas del temps, en realitat, és molt menys que 
això... En aquest sediment orgànic de veus, dis-
curs i so que és RWM, conservem tota mena de for-
mats, expressions, pràctiques i durades, tal com 
ho fa un arxiu. Però la nostra manera de treballar 
amb l’àudio, el text i altres accidents auditius és 
massa capritxosa i voluble per al rigor classifica-
tori del repositori més bàsic. Tampoc quan vam  
començar, el 2006, teníem la visió de l’arxiu a 
l’horitzó; es tractava més aviat d’un experiment 
gairebé a cegues amb la idea del podcasting, quan 
amb prou feines hi havia pràctiques d’aquesta 
mena en les quals emmirallar-se. El gest gaire-
bé reflex va ser abraçar la frescor del magazín, 
i ens vam imaginar que potser el museu podia 
aguantar el ritme desgastador d’un canal de 
comunicació propi, una ràdio fora de la ràdio, 
temps abans també que la capacitat de síntesi  
i de consum de les xarxes socials ocupessin i ex-
cedissin aquest espai. 

Revisitar el nostre no-arxiu ara, el cúmul 
de totes les nostres fases i intuïcions, evidencia 
que no sabíem què estàvem fent. En tot cas, tes-
tejàvem, repetíem, canviàvem... Sobretot aprení-
em. Hi havia alguna cosa en el cor de la proposta 
–en la iteració compulsiva d’un procés que sem-
pre s’assembla però que canvia perpètuament–, 
que ens desbordava. És a dir: tot el que demana 
i regala l’escolta. Una escolta singular: empàtica, 
tensa, maniàtica. Empàtica perquè exigeix una 
lectura frenètica i un vocabulari concret com  
a punt de trobada. Tensa perquè ens desdibuixa 
per arribar a aquesta escolta, fins a esborrar-nos 
en el resultat final. Maniàtica, perquè es repe-
teix, entre l’eco i la psicofonia, en cada un dels 

seus estadis: des de la primera fase de la investi-
gació al plaer sincer de la conversa; que culmina 
en la repetició exhaustiva i exhausta de l’edició, 
el diàleg amb la part sonora i la postproducció.

Per a mi va ser aquesta energia intangible  
i desbordant de compartir un espai per estar 
«juntes amb», escoltant, escoltant-nos, el que ens 
va portar a posar-la en el centre. Una nova mane-
ra de repetir-nos que implica entendre certa sus-
pensió del temps com a caprici i l’aprenentatge 
irrenunciable dels nostres processos: tant en el 
moment central de les converses, el material en 
cru de la nostra producció, que s’ha anat obrint 
i col·lectivitzant més del que era imprescindible, 
com en el projecte en què ens vam embarcar el 
2016 amb l’equip més proper, i que ara conforma 
el Grup de treball de RWM. Sense saber amb cer-
tesa què passaria, ens vam proposar ajuntar-nos 
una vegada al mes amb l’únic objectiu de trencar 
la inèrcia del productivisme. I veure què passava. 
O més ben dit: què ens passava. Aquest pensar 
fent ha sigut gairebé quàntic: podem afirmar 
que no ha passat res, ja que d’alguna manera se-
guim complint amb les nostres obligacions bà-
siques. I a la vegada ha passat de tot. Sobretot el 
que no podíem ni imaginar: des de transferènci-
es de coneixements en múltiples direccions fins 
a una llibreria col·lectiva de sons, les nostres pri-
meres intervencions en directe, tallers interns 
d’antenes i algun altre disbarat que queda entre 
nosaltres. Aquesta nova interrupció anomena-
da covid-19, després d’un any llarg de màxima  
vulnerabilitat, ens ha regalat una altra certesa in-
esperada: el desig resilient d’ajuntar-nos encara  
i continuar aprenent en l’escolta.

Anna Ramos és coordinadora de Ràdio Web MACBA.

UNA ESCOLTA QUE APRÈN

ANNA RAMOS

La feina que esteu fent uns i altres té una gran relle-
vància: alumnes, professors, i el museu, que ha sigut el lloc 
on aquests nois i noies han pogut conèixer en profunditat 
què és un ofici i com són els oficis vinculats a l’art –editora, 
educadora, cap de Seguretat, coordinadora de manteni-
ment, d’exposicions, restaurador, conservadora, arxivera, 
comissària, fotògrafa, cap de Programes. I així s’han unit els 
objectius de les dues institucions: aprenentatge i creativitat 
a través del llenguatge i l’art. 

Pel que fa als joves que hi participen, una mirada pro-
pera revela no només les mancances que pateixen, sinó la 
ceguesa d’una societat basada en un sistema econòmic in-
just que desenfoca interessadament la visió que en tenim, 
desaprofitant-ne les possibilitats i els beneficis que poden 
aportar a la resta de la societat. De ben petits ja coneixen 
mons diferents, parlen diverses llengües, simultaniegen 
cultures, religions i costums gairebé contraposats, i això no 
impedeix que hi sorgeixin amistats, simpaties o simplement 
col·laboració. Estan summament capacitats per incorpo-
rar el que és nou, i això s’ha reflectit en la permeabilitat i 
naturalitat que mostren davant de l’art contemporani. Per 
exemple, crida l’atenció com, a través de les exposicions 
que han anat veient, han aconseguit assumir l’ull fotogràfic 
i han millorat l’enfocament i la qualitat de les fotos. Part del 
seu treball es pot veure en el blog que heu fet a l’escola. Ex-
plica’ns-en alguna cosa. 

FRANCESC ROYUELA:    La veritat és que el blog 
s’ha convertit en un bon instrument. Cada curs, dins del 
programa de Tractament Integrat de les Llengües (TIL) en 
què s’emmarca el projecte, l’alumnat de tercer de l’ESO pre-
para alguna mena de noticiari per treballar les estratègies 
comunicatives relacionades amb els mitjans informatius. Hi 
treballem de manera coordinada els idiomes acadèmics, al-
hora que intentem incorporar les llengües de les famílies, ja 
que les segones generacions acostumen a abandonar-les. 
Passa el mateix amb els pares, que han hagut de canviar 
d’ofici i deixen de transmetre sabers tradicionals. A través 
de l’alumnat, intentem arribar a les famílies i aconseguir una 
ciutat i un barri més humans i integrats.

En cursos anteriors aquests noticiaris versaven 
sobre diferents aspectes del barri, del centre, etc., però 
aquest any vam pensar que valia la pena centrar-ho en  
Els oficis del Raval. Participar en un projecte d’aquestes ca-
racterístiques implica adaptar els programes acadèmics, 

ja que no podem oblidar que la nostra missió principal és 
la d’aconseguir que l’alumnat desenvolupi al màxim les se-
ves competències. En aquest sentit, i com que vam relaci-
onar la proposta amb l’àmbit lingüístic, hem pogut avançar 
molt en les estratègies comunicatives: el fet d’enfrontar-se 
a situacions reals de comunicació, com les entrevistes al 
personal del MACBA i als treballadors del barri, la redacció 
d’aquestes converses, la confecció de reportatges, i la pre-
sentació pública de tot això a través d’internet, ha fet que 
mostrin més interès en les seves produccions, que s’acos-
tumin als diàlegs intergeneracionals reals més enllà de les 
seves famílies.

Un altre benefici que hem comentat sovint, en la línia 
del que et deia abans, és la relació amb l’entorn. L’experièn-
cia ens ensenya que senten els centres culturals, i fins i tot 
molts locals i botigues, com una realitat aliena, que no no-
més no els pertany, sinó als quals no tenen accés. L’obertu-
ra del MACBA, amb la fantàstica rebuda dels treballadors,  
i l’acollida que han tingut en els diferents tallers i botigues 
del barri, els està mostrant un altre entorn: un del qual  
formen part, que se’ls obre i que els engloba com a veïns  
i com a part integrant. Ara podran mostrar als altres aques-
ta realitat que estan descobrint.

TERESA LANCETA:    L’accés real al seu propi barri 
no era en un principi el que m’interessava del projecte per-
què no era conscient d’una cosa que es veu a simple vis-
ta: l'estanqueïtat dels espais en què vivim, fins i tot en els 
llocs públics, cosa que delata la laxitud de la consciència, 
la meva i en general la de tots. Tot i això, el tema motor con-
tinua sent la presa de consciència sobre què és el treball, 
l’aprenentatge i el coneixement implícit. Per tant, el sacri-
fici que suposa per a molts emigrants i no emigrants haver 
de deixar de banda el seu ofici i assumir noves feines. Si els 
seus pares o avis han fet el pas d’allunyar-se del seu lloc 
d’origen buscant una vida millor, ells poden participar-hi a 
través dels estudis.

En els contactes online que tinc amb els alumnes i en 
els breus emails que ens intercanviem, hi percebo més se-
guretat i, sobretot, més alegria. Estan pletòrics de veure els 
progressos al carrer, en les seves entrevistes, al museu; fins 
i tot ho veig en la tristesa que senten alguns que no avan-
cen ja sigui per deixadesa, postureig o dificultats pròpies. 
Però els que tiren endavant el nostre mapa del Raval se’n  
senten feliços. 
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 RÀDIO WEB MACBA (RWM)
 Escolta, imaginació política i pedagogies 

Selecció d’alguns dels podcasts que amplien les propostes 
d’aquest Programa Educatiu. Us recomanem consultar tots 
els continguts a rwm.macba.cat

 Son[i]a #329. Violeta Ospina 
Violeta Ospina és artista, educadora i impulsora de projec-
tes col·laboratius que presten especial atenció al so, al cos 
i a l’escolta. De fet, el col·lectiu inestable que articula Radio 
Cava-ret, del que n’és part fonamental, opera precisament 
des d’aquests vectors i presenta el revers experimental  
i eròtic de la ràdio tradicional. En aquest podcast desfà la 
façana del joc de l’artista individual i reclama l’educació 
com a espai d’intervenció des d’estratègies artístiques i per 
pensar en termes de comunitat.

 https://rwm.macba.cat/ca/sonia/sonia-329-violeta-ospina

 Son[i]a #321. César Rendueles
César Rendueles és filòsof, sociòleg, comissari, gestor cul-
tural, docent, columnista, assagista, aficionat a l’esport i 
pare de família, entre altres coses. En aquest podcast, en-
trem de la mà de Rendueles als museus, les biblioteques i 
les escoles per abordar les problemàtiques dels projectes 
públics i el potencial de la socialització igualitària i la ima-
ginació política. Ens fiquem en la vida i el mercat, el treball 
i les cures, la salut i els negocis, la meritocràcia i els privi-
legis… per assenyalar el procés de fragilitat compartida i 
l’obligació comuna de pensar en l’economia d’una altra ma-
nera, sabent que no partim mai de zero.

 https://rwm.macba.cat/ca/sonia/sonia-321-cesar-rendueles

 Son[i]a #326. Lucía Egaña
Lucía Egaña és artista, escriptora, docent i activista trans-
feminista antiracista. La seva metodologia indisciplinada 
–o subnormal, com l’anomena ella mateixa– reivindica l'es-
perpent, la brutícia i la marginalitat com un camp fèrtil per 
posar a prova diversos dispositius relacionals, formatius i/o 
artístics. Experiments diversos que tan aviat s’ancoren en 
les pedagogies informals i els sabers subalterns, com po-
den prendre la forma d’arxius dissidents o instal·lacions, ví-
deos i àudios en el seu estat més larvari.

 https://rwm.macba.cat/ca/sonia/sonia-326-lucia-egana

 Son[i]a #315. Laagencia
Per al col·lectiu colombià Laagencia, mediació i educació 
són indiscernibles de la pràctica artística. Laagencia va 
obrir les seves portes l’any 2010 al barri de Chapinero, a  
Bogotà, com una oficina de projectes d’art amb sala d’expo-
sicions, a càrrec de Mariana Murcia, Diego García, Santiago 

Pinyol, Mónica Zamudio i Sebastián Cruz. Cinc anys més 
tard es va reinicialitzar com un grup d’estudi i pensament 
col·lectiu obert a l’experimentació metodològica i la infor-
malitat, buscant noves maneres «de fer amb altres». En 
aquest podcast coral parlem amb tres agents d’aquests 
deu anys d’«extitució».

  https://rwm.macba.cat/ca/sonia/sonia-315-laagencia

 EXPRESSART. MUSEU PORTÀTIL
 Projecte a l’escola
 Infantil i primària, i educació especial

Recurs a disposició de les escoles per agafar en préstec, 
que proporciona eines per treballar a l’aula qüestions i te-
màtiques, com ara la relació que s’estableix entre l’art con-
temporani 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 desen-
volupi el seu propi centre d’interès o projecte transversal al 
voltant de l’art contemporani. A la web hi trobareu un dossi-
er de treball actualitzat.

 Dates: tot el curs escolar
 Préstec gratuït al Servei Educatiu o Centre de Recursos 
 Pedagògics (CRP) que tingueu més 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 re-
cursos (motivacions, sostenibilitat, autonomia, avaluació) 
amb diversos artistes i col·lectius. 

 allez.macba.cat

 FLUFFY DISK 

Fluffy Disk és un joc cooperatiu per a totes les edats i per 
jugar individualment o en grup. L’objectiu és crear relats en-
llaçant textos i imatges que provenen del propi dispositiu 
mòbil o de l’ordinador. És un recurs pedagògic que potencia 
el pensament abstracte i la narrativa visual. 

Aquest joc és el resultat del procés d’experimenta-
ció i aprenentatge que nyamnyam va dur 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. 
Es va fer en el marc de l’onzena edició de Creadors en re-
sidència als instituts de Barcelona, i és un programa de 
l’Institut de Cultura de Barcelona i del Consorci d’Educa-
ció de Barcelona, ideat en col·laboració amb l’associació  
A Bao A Qu.

 fluffy-disk.netlify.app

 APRENDRE EL TEMPS. 
 MANUAL SOBRE CRONODIVERSITAT

Acostumes a perdre el temps? Saps quants temps hi ha 
a la vida? Creus en els viatges en el temps? I no hauríem 
d’aprendre més sobre els nostres ritmes?

Hem de saber perdre el temps, traslladar-nos en el 
temps, imaginar altres ritmes de vida. Aquest Manual plan-
teja preguntes, reflexions, exercicis i pràctiques crítiques 
per suspendre el temps normatiu i obrir-se a altres experi-
ències temporals.

Aprendre el temps. Manual sobre cronodiversitat és 
el resultat del procés de creació i reflexió que Xavier Bas-
sas i Raquel Friera han dut a terme el curs 2020-2021 amb 
l’alumnat de quart d’ESO de l’Institut Poeta Maragall i la 
docent Pilar Domènech. S’ha fet en el marc de la dotzena 
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.

 https://institutodeltiemposuspendido.es/manual- 
 aprendre-el-temps/

 'SALA PARA SALEAR'. CAMINADA 
DESGUIADA PER L'EXPOSICIÓ 'UN SEGLE 
BREU. COL·LECCIÓ MACBA' 
 
Guia sonora que convida a Des-guiar-se per la Col·lecció. 
L’han fet els estudiants de primer de batxillerat de l’IES Con-
sell de Cent en el marc del projecte Apadrina el teu equipa-
ment del curs 2020-2021. Després de treballar la Col·lecció 
amb l’equip de L’art com a resposta, han jugat amb la seva 
experiència i imaginació per narrar altres trobades possi-
bles amb les obres d’art. Així, han creat deu càpsules de 
narracions que configuren una proposta sonora d’itinerari 
entre la ficció i la realitat.

 www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/ 
 apadrina-teu-equipament/sala-para-salear

 MANUAL

Aquesta publicació es un projecte editorial que es plante-
ja com una eina per acostar els visitants al museu des de 
diverses perspectives i fer-lo accessible a tothom. A partir 
d’obres destacades d’una àmplia selecció d’artistes de la 
Col·lecció, i d'un variat repertori de conceptes clau, es re-
corren diverses línies de pensament del MACBA. 

Es tracta d’un projecte col·lectiu en què han partici-
pat una cinquantena d’autors, molts dels quals formen part 
de la plantilla del museu i la resta en són col·laboradors 
habituals. 

 Publicat pel MACBA, 2021. 19, 90 euros, 648 pàgines 
Edicions en català i castellà.

 PEDAGOGIES I EMANCIPACIÓ

Educar, per a què? No podem deixar de fer-nos aquesta 
pregunta en una època en què l’educació sembla amena-
çada per l’imperatiu de la productivitat i de l’eficiència al 
servei del mercat laboral. Els assajos que integren aquest 
volum proposen un exercici crític sobre els models educa-
tius que se’ns imposen gairebé sense marge per plantejar 
alternatives. Des d’experiències i perspectives diverses, 
totes les aportacions coincideixen a apostar per l’educació 
com a espai polític per a l’emancipació individual i col·lec-
tiva: un àmbit i una pràctica des dels quals se’ns permeti 
imaginar el futur.

Amb Concha Fernández Martorell, val flores, Marina 
Garcés, Jannah Graham i Jordi Solé Blanch. Edició i intro-
ducció a càrrec de Pablo Martínez.

 Col·lecció et al. (núm. 5 i 6), publicat per Arcàdia i MACBA, 
2020. 16 euros, 152 pàgines. Edicions en català  
i castellà. Disponible també en ebook. 

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. 
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Per a infantil i primària. 
El temps és un gran mestre
Les propostes que us presentem són pensades per compartir temps, per mirar 
el nostre voltant i preguntar-nos com és que passa aquest temps que diem que 
passa si ni tan sols el veiem passar. I adonar-nos de les empremtes que deixa  
a la ciutat. 

La majoria d’aquestes activitats es poden fer amb la classe (a partir de 4t) 
i només dues estan pensades per fer en família –en cap de setmana, per exem-
ple, que és quan acostumem a tenir més temps. Excusareu el centralisme bar-
celoní. Si viviu fora de la gran ciutat, de ben segur que podreu adaptar-ne alguna 
a la vostra zona.
 Passejada triangular: feu un recorregut a peu pel temps arquitectònic: de 

la muralla romana a Sant Pau del Camp amb punt final a la torre de l’hotel Barce-
ló Raval (rambla del Raval). Són dos mil anys d’història en una estona per admi-
rar la capacitat humana de construir edificis. Penseu en recorreguts alternatius 
i també en passejades per ciutats amb un passat arquitectònic ric i variat, com 
ara Pals, Besalú, Girona, Terrassa, Montblanc, Tarragona, etc.
 Temps verd: visiteu el Jardí Botànic clàssic [1] i compareu-lo amb el Jardí 

Botànic actual. Els dos estan a Montjuïc. Podeu jugar a endevinar l’edat dels ar-
bres, reflexionar sobre per què algunes plantes tenen flors i d’altres no, compro-
var que algunes espècies han arribat de ben lluny, situar-les en un mapamundi, 
comparar i recollir fulles caigudes, etc. 
 Art fora del museu: feu una passejada pel Poblenou i observareu que 

també l’street art recent acusa el pas del temps. Podem comparar estils i estat 
dels murals, esbrinar les tècniques que s’han fet servir. Un recorregut possible 
és: Pere IV, Perú, Selva de Mar. I també pels jardins de les Tres Xemeneies [2]. 
Com a guia podeu consultar el blog de Bea Viajera sobre la ruta de street art  
a Barcelona. 
 Escoltar el temps: John Cage, compositor nord-americà, va fer una peça 

titulada 4’33” (quatre minuts trenta-tres segons, 1952). Pot ser una experiència 
ben curiosa escoltar-la plegats mirant-ne el vídeo (o no). I després compartir 
com ens hem sentit i com ens ha passat el temps. Amb una escolta relaxada de 
bols tibetans també podreu notar com s’escola el temps entre el so i el silenci.

Aquestes altres propostes les podeu fer en família:
 Temps de paraula: aneu un dissabte a la tarda a la plaça Joan Coromines 

i sentireu com la paraula i el temps van a cent per hora en el cap dels joves que 
participen en les batalles de rap que s’hi organitzen. I, si hi aneu quan hi ha el  
Poetry Slam Barcelona, entreu al CCCB per comprovar com el temps penalitza 
els poetes que hi participen. Se celebra un cop al mes. 
 Passeig en bus: agafeu qualsevol bus H o V que us sigui proper, des de l’ini-

ci o final de línia fins a l’extrem oposat. Aconselleu als infants que parin atenció 
i que mirin a través de la finestra com la ciutat va canviant. Els carrers, edificis, 
la vegetació, els espais sense edificar, etc. Una llibreta per fer-hi anotacions pot 
ajudar a concentrar-se; també fer fotos des del bus. 

Paco Escobar és mestre.

Per a secundària i batxillerat. 
A l’altra banda
Marroc, tan a prop i tan lluny, és un territori cobert de capes d’orientalisme que 
se’ns han transmès amb referents culturals europeus o americans. La meva pro-
posta pretén recomanar a professorat, adolescents i joves una sèrie d’artistes 
que presenten un país sense filtres.

Maryam Touzani i Nabil Ayouch són dos cineastes compromesos en de-
nunciar les injustícies socials que es pateixen al Marroc. De Touzani (guionista  
i directora) destaca el documental Sous ma vieille peau (2014), que tracta d’una 
realitat tabú al Marroc: la prostitució. Les narracions femenines entrecreuades 
són un crit a la llibertat en un país conservador, un collage de veus silenciades 
que trenca amb els supòsits paternalistes i que posa davant del mirall una gran 
part de la població. La seguirà Much Loved (2015), escrita per Touzani i dirigida 
per Ayouch, en què s’aborda la prostitució de luxe a Marràqueix, on les persones 
transsexuals, les joves arrencades de les seves famílies, les dones obligades a 
exercir una professió no triada es veuen en la necessitat de formar xarxes de 
suport i crear una sororitat empoderadora. 

Abans, Ayouch havia guanyat fama internacional amb l’òpera prima Ali 
Zaouia, prince de la rue (2000) que il·lustra la realitat dels nens del carrer de Ca-
sablanca, una història en què quatre infants han de prendre decisions que no els 
pertoquen. Després vindrà Los caballos de Dios (2012), adaptació de la novel·la 
del pintor, escultor i escriptor Mahi Binebine: una aproximació als motius de la ra-
dicalització dels joves que van perpetrar els tràgics atemptats de Casablanca el 
2003. Sense judicis, la càmera s’apropa a l’extrema pobresa d’una favela de Ca-
sablanca on els protagonistes només reben l’atenció i l’afecte de qui vol treure’n 
profit. Maryam Touzani també ha estrenat Adam (2020) [1] amb un altre tema 
tabú: els embarassos fora del matrimoni. Fins fa poc al Marroc es penalitzaven 
amb la presó. I, de fet, l’avortament encara avui suposa dos anys de reclusió.

Com a ambaixadors de la música marroquina destaquem Hindi Zahra  
i Majid Bekkas [2]. Zahra, autodidacta, canta en amazic, anglès i francès, i barreja 
diversos estils musicals amb les polirítmies nord-africanes. Amb el seu disc Hand 
Made (2011), produït i mesclat per ella, connecta la música de les muntanyes 
amb el rock més urbà. Bekkas és un mestre contemporani del guimbri, el banjo  
i el llaüt. Format a una confraria mística gnawa, la seva carrera musical recupera 
rituals i tradicions tribals. Per a molts, Bekkas és a la música gnawa el que Fela 
Kuti a l’afrobeat. 

Fàtima Mernissi mereix menció a banda. Un vessant no tan conegut del 
seu treball és la voluntat de recuperar obres de tradició oral. En trobem un 
exemple amb Aixa y el hijo del rey o ¿quién puede más, el hombre o la mujer? 
(Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2005). [3] Al Marroc l’art més repre-
sentatiu i tradicional el difonen narradors i narradores. Són ben coneguts els 
contacontes de la plaça Jamaa el Fna a Marràqueix i en els últims anys s’es-
tan recuperant i editant moltes de les històries narrades arreu de la geografia  
marroquina.

Youssef El Maimouni és educador i autor de Cuando los montes caminen 
(Roca editorial, 2021).

1

3

2

1 Foto: Pere López

2 Foto: Enfo
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Avalancha 
Col·lectiu d'investigació artística i edu-
cativa conformat actualment per blan-
ca arias, María Bendito, Elena Blesa 
Cábez, Loli Acebal i Víctor Ramírez 
Tur. Treballen –tant de manera col·lec-
tiva com individual– les reapropiacions 

d'imatges i narratives per interpel·lar els discursos hegemò-
nics des d'una perspectiva transfeminista i descolonial.

Estel Boada Ibern 
Dedica la seva vida a mostrar de forma 
irònica i burlesca què li passa i afecta. 
De naturalesa polifacètica decideix 
passar per diverses disciplines que 
naveguen pels mars del disseny, l’hu-
mor, el dibuix, la performance, l’espai, 
la col·lectivitat i la veu. No es decanta per res en particular  
i creu que tot pot ser una història interessant per narrar 
amb altaveus.

Cristina Celada
Soc creadora escènica, actriu, i acom-
panyo grups des de la meva pràctica 
artística. Com a artista, m’interessa 
desdibuixar les línies que limiten el que 
anomenem teatralitat. Treballo amb la 
idea de barrejar materials aparentment 

antagònics: alta i baixa cultura, pop i pensament crític, ca-
baret i llenguatges contemporanis en escena. I m’agrada fer 
desbordar l’escenari, treure el teatre de la sala de teatre.
www.leeressexy.com
www.elpollocampero.com

Itxaso Corral Arrieta
Artista que neda en els entorns i con-
torns de les arts vives, la performance, 
l’escriptura, l’edició de publicacions i les 
pedagogies. Organisme viu, fisiològica, 
orgànica i còsmica, entre moltes altres 
dimensions, ens sensorial que pensa i 
acciona a través del cos i intenta desconfiar de les estruc-
tures sòlides, les afirmacions paralitzants i els sistemes de 
domesticació i poder. «M’agrada aprendre en relació amb 
altres ésseres vives, invocant preguntes, infracoses, inter-
ferències, peculiaritats i paranormalitats.»
www.itxasocorralarrieta.com

Jordi Ferreiro
Artista i educador. El seu treball explora 
el concepte de mediació institucional i 
l’art com a eina per intervenir i canviar 
els espais burocràtics responsables 
d’administrar el coneixement, construir 
el que entenem per cultura i regular la 

nostra manera de comprendre el món.
www.jordiferreiro.info

Cristina Fraser 
Artista i educadora. Treballa en la in-
tersecció entre les dues disciplines. Els 
seus projectes se centren en el joc, l’es-
pai públic, així com les ganes i les possi-
bilitats de la gent de manipular i deter-
minar el seu propi entorn.

Jorge Horno 
Creador i performer en les arts escèni-
ques. Ha col·laborat amb diverses com-
panyies i creadors (Cía. Rodrigo García; 
Helena Córdoba, Mónica Valenciano, 
entre d’altres). Llicenciat en Belles Arts 
(Bilbao i Berlín), s'ha especialitzat en 

l'àmbit educatiu (màster en pedagogia de les arts escè-
niques per la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), ha 
impartit seminaris en diverses universitats del País Basc i 
Alacant, i treballa en instituts i escoles de Catalunya. 

Núria Inés (Tinta Fina) 
Treballa des del relat gràfic i el còmic 
expandit com a eines de comunicació 
i coneixement. En els seus projectes 
s'apropa a les narratives personals dels 
altres buscant fer lectures crítiques 
dels contextos quotidians. Actualment 
combina els projectes propis amb la relatoria gràfica i 
l'educació. 
www.tintafina.net

Teresa Lanceta 
Aragonés
Doctorada en Art. Treballa el teixit i 
l’escriptura. Ha impartit classe a l’Es-
cola Massana, col·labora amb la revis-
ta Concreta i ha exposat en el Museu 

Reina Sofía, La Casa Encendida, l’Azkuna Zentroa, en la 31 
Biennal de São Paulo. i a la Biennal de Venècia.
www.teresalanceta.com

Marc Larré 
Artista plàstic establert a Barcelona. 
El seu treball s’interroga sobre la pos-
sibilitat de viure o no una experiència 
autèntica, i l’estatut de la imatge com 
a facilitadora d’aquesta possibilitat. Va 
ensopegar amb l’escultura i va decidir 
que aquesta caiguda en podia ser la resposta. D’aleshores 
ençà la topada amb la realitat ha sigut sempre el lloc d’ori-
gen i d’arribada dels seus projectes; i l’art, una manera d’in-
tensificar aquesta experiència.
www.marclarre.com

Joan Manel Pérez 
Grafista especialitzat en premsa i àmbit 
editorial. Ha desenvolupat la seva feina 
en projectes cooperatius com La Di-
recta, Catarsi magazín i l’editorial Tigre 
de paper. Com a educador posa l’ac-
cent en la capacitat de generar debat 

col·lectiu i l’autorevisió pròpia de la pràctica pedagògica.

Àngela Peris 
Llicenciada en comunicació audiovisu-
al, ballarina i coreògrafa. Com a filla de 
periodistes de ràdio, el so ha sigut sem-
pre un punt de partida en el seu treball 
escènic centrat en la relació entre el 
moviment i la veu. Forma part del col-
lectiu Bolimini. Art i Educació. Des del 2012 col·labora amb 
la Fundació Yehudi Menuhin Espanya i en projectes escè-
nics de les companyies Alma Soderberg (Suècia) i Angela y 
Koldo ( Catalunya-País Basc). 
www.angelaperisalcantud.com

pli-é collective
Grup de recerca i curadoria format per 
Eva Paià, Marina Ribot Pallicer i Angeli-
ca Tognetti. Posen en pràctica la tasca 
curatorial i la retornen a la seva accep-
ció original: la que es relaciona amb la 
cura. Investiguen estratègies que po-

sen en dubte els marcs relacionals i institucionals hegemò-
nics i exploren altres formats de difusió de la creació artís-
tica que facilitin la participació activa de múltiples públics. 
Actual equip gestor de la Sala d’Art Jove.

Alba Rihe
M’agrado quan estic en moviment per-
què no tinc una forma definida. Passa 
el mateix amb les meves investigacions 
artístiques, que transiten per espais di-
ferents per difondre un missatge que té 
en compte l’humor, pensa el cos i crida 
a la crítica. Aprenc des del joc i m’apassiona comunicar des 
d’angles diversos. 

Anna Irina Russell
La seva pràctica artística se centra en 
l’àmbit lúdic com a eina d’investigació 
sobre els codis i les formes de comu-
nicació, i n’assenyala les construccions 
socials establertes. Treballa tant amb la 
distorsió i el plec dels materials, com en 

les accions, en què interpel·la el públic d'una manera més 
directa. És artista resident d'Hangar i forma part del Grup 
de Treball de Ràdio Web MACBA.
 www.annairinarussell.com

Marc Vives Muñoz 
Artista, investigador, docent i produc-
tor. Es mou entre les arts visuals i les 
arts en viu. Emprèn aquest treball de 
performance experimental a partir de 
diverses estratègies d’aprenentatge de 
manera individual i col·lectiva, junta-
ment amb Laia Estruch, Juan López, Martín Vitaliti, Cristina 
Celada, el grup d’investigació Si CentroCentro fuera Fuera-
Fuera, en contextos educatius com Eina o Massana, i dins el 
projecte de gestió cultural comunitari GRAF.cat.
www.marcvives.eu
www.graf.cat

ARTISTES  
COL·LABORADORS
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Accessibilitat

En el seu compromís amb l’accessibilitat universal, el MACBA 
revisa de manera continuada les seves instal·lacions i els seus prin-
cipis 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, ex-
perimentin i aprenguin des de la diversitat; per això, la programació 
disposa de recursos de suport per als alumnes amb necessitats espe-
cífiques, d’activitats dissenyades per a persones amb discapacitats, 
i de propostes d’investigació al voltant de pràctiques artístiques i di-
mensions concretes de la diversitat funcional.

Oferim recursos de suport en l’accés, la comunicació i la com-
prensió, tant en les activitats educatives com en general al museu: 
ajudes a la mobilitat, interpretació en llengua de signes i bucle mag-
nètic, ajudes òptiques i elements tàctils, i un equip format per atendre 
la diversitat de públics. 

  INFORMACIÓ PRÀCTICA

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

Beques escolars

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

Equip de Programes Educatius

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

Amb la col·laboració de:

Loli Acebal, blanca arias, María Bendito, David Bestué, Cris Blanco, 
Elena Blesa Cábez, Estel Boada, Cristina Celada, Dani Cantó, Itxaso 
Corral Arrieta, Equipo Palomar, Jordi Ferreiro, Cristina Fraser, Antonio 
Gagliano, Jorge Horno, Fermín Jiménez Landa, Teresa Lanceta, Marc 
Larré, Aldemar Matías, Marina Monsonís, Yera Moreno, Eva Paià, 
Nicolás Paris, Joan Manel Pérez, Àngela Peris, Julia Ramírez-Blanco, 
Víctor Ramírez Tur, Tere Recarens, Marina Ribot Pallicer, Alba Rihe, 
Ariadna Rodríguez, Francesc Royuela, Anna Irina Russell, Tania 
Safura Adam, Tinta Fina, Angelica Tognetti, Marc Vives.

Newsletter

Accedeix a www.macba.cat, ves a Registra’t i marca Cursos i activi-
tats professorat. Rebràs totes les novetats del programa educatiu del 
MACBA. 

MACBA a les xarxes

Publiquem cada dia noves propostes perquè n’estiguis 
sempre informat.

INFORMACIÓ

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

Amb l’objectiu d’apropar 
l’art contemporani a tots 
els públics, de manera  
inclusiva i accessible,  
la Fundación Repsol col-
labora donant suport al 
projecte d’accessibilitat  
i innovació del MACBA. 

La Fundación Banco 
Santander dona suport 
al Programa de Formació 
Permanent al Profes-
sorat amb l’objectiu de 
promoure un sistema 
pedagògic que afavoreixi 
la creativitat a través de 
l’art contemporani com 
a eina de transformació 
educativa a les escoles.

La Fundació “la Caixa”  
manté el seu compromís 
amb el MACBA donant 
suport a la Col·lecció  
i als projectes educatius 
escolars que en fomenten 
el coneixement.

La Fundación Daniel  
& Nina Carasso dona 
suport a diversos projec-
tes educatius del museu. 
La seva aportació fa 
possible la continuïtat 
de programes, com ara 
el Laboratori d’artistes, 
Postdata, Històries de l’art 
des de Barcelona a més 
d'una sèrie de seminaris i 
tallers sobre nous dispo-
sitius mòbils.

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.

Suport

Disseny: todojunto.net 
Traducció i edició: Ester Capdevila 

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.
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