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“L’enorme esforç que és la guerra només es pot evitar si s’entén per pau un esforç major…
Si la guerra és una cosa que es fa, també ho és la pau;
quelcom que s’ha de fer, que s’ha de fabricar”
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RESUM
La present investigació posa en relació àmbits d’estudi amb certes afinitats però de camps
diversos com són la mediació artística, l’educació, el teatre i la cultura de pau. A través d’aquesta
relació es vol evidenciar com pot beneficiar la mediació artística en àmbit escolar amb perspectiva
d’educació per la pau. En aquest sentit es pretén que la investigació pugui resultar una eina útil
per establir els fonaments i marcs referencials per a futurs projectes artístics enfocats a la cultura
de pau.
El cas seleccionat és el de “Més enllà dels murs” realitzat amb els alumnes de 5èB de l’escola
Reixac, de Montcada i Reixac. A través d’aquest es posa en evidència que entre les aportacions
de la mediació artística des del teatre són la millora de la prevenció de conflictes, de
l’autoconeixement i de les interelacions grupals. Amb aquesta investigació també es demostra
com n’és d’important el posicionament de l’escola vers la democratització de la cultura i
l’educació per la pau.

Paraules clau: art, art com a eina, estudi de cas, educació, cultura de pau, teatre amb infants,
prevenció de conflictes, autoconeixement, Més enllà dels murs, Reixac
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ABSTRACT
The present investigation relates areas of study with certain affinities but of diverse fields such as
artistic mediation, education, theater and culture of peace. The purpose of this relation is to show
the benefits of artistic mediation in the school environment with a perspective of education for
peace. In this sense it is intended for this research to be a useful tool to establish the foundations
and

frameworks

for

future

artistic

projects

focused

on

the

culture

of

peace.

The case selected is "Més enllà dels murs" made with the students of 5B class of the Reixac school
in Montcada i Reixac. Through this, it is evident that the contributions of artistic mediation can
help regarding the prevention of conflicts, self-knowledge and the interrelations among different
groups. This research also proofs how important is the positioning of the school for the
democratization of culture and education for peace.

Keywords: art, art as a tool, case study, education, culture of peace, theater with children, conflict
prevention, self-knowledge, Més enllà dels murs, Reixac.

ÍNDEX
Abstract

1. Introducció 5
2.1 Context de l’estudi de cas 6

2. Marc teòric 9
2.1 Educació integral 9
2.2 El procés creatiu com a via de transformació 12
2.3 Mediació Artística 14
2.3.1 Sobre la mediació 16
2.3.2 Beneficis de la Mediació Artística 17
2.3.3 Metodologia i planificació 18

2.4 Concepte cultura de la pau 21
2.4.1 Sobre la violència 22
2.4.2 Sobre els conflictes 23
2.5 Educació per la pau 28
2.5.1 Des del joc i el teatre 32
2.6 Filosofia del cuidat segons Comins 36

3. Objectius 41
4. Metodologia 43
5. Disseny de la investigació 47
6. Recollida de dades 49
7. Anàlisi i interpretació de dades 61
8. Conclusions 75
9. Annexos 77
9.1 Imatges de l’estudi de cas 116

10. Índex de taules i gràfics 119
11. Bibliografia 121

IV

1. INTRODUCCIÓ
Aquesta investigació es centra en els beneficis a nivell personal i social que podrien
aportar les pràctiques artístiques, i en la necessitat d’implementar a la nostra societat noves
fórmules d’educació per la pau, tangibles i compartides entre col·lectius.
Fruit de la pròpia trajectòria vital, esquivant l’esnobisme que sol emmarcar el món de
l’Art, vaig emprendre aquest màster convençuda de que l’experiència artística és un camí
d’autoconeixement i descobriment de valors molt necessaris per a la nostra societat. Els estudis
d’Història de l’Art em proporcionen gran quantitat d’informació, ja no només de teoria artística
sinó sobre corrents filosòfiques, processos relacionals i creatius, cosmovisions d’altres cultures…
Tota una sèrie de sabers i apreciacions a les que dec el meu jo actual. I és des d’aquest punt de
vista des d’on em plantejo la necessitat de trobar una manera de divulgar l’Art, de fer-lo accessible
i promoure la part més humana de les pràctiques artístiques a través d’experiències vitals.
Aquesta intenció neix arrel de la preocupació per la societat actual en la que vivim:
col·lectius fragmentats on els éssers que hi habiten es troben completament desvinculats els uns
dels altres. Aquestes fractures socials han agreujat una estructura plena de desigualtats que
incentiven el sentiment d’indiferència i alienació de les persones; premissa bàsica pel
desenvolupament dels conflictes relacionals. En paraules de Comins (2009, p192) “la marginació
i restricció del valor del cuidar a l’esfera privada ha provocat nefastes conseqüències per l’esfera
pública. La falta d’implicació, de compromís, de motivació, de sentiment de responsabilitat pel
que ens envolta són clars símptomes d’aquest fenomen”. La mateixa autora afirma que aquest
sentiment d’alienació i descontrol de les pròpies accions és molt perillós, perquè és la primera via
d’accés que troben els sistemes totalitaristes per influenciar la societat, tal i com ja està passant
en alguns països europeus.
A ple segle XXI vivim envoltats d’innumerables problemes socials, polítics i econòmics
a nivells mundials (crisis econòmica, refugiats, fam…) que no podem solucionar individualment,
però el que si que podem fer com a ciutadans és responsabilitzar-nos dels nostres actes i del nostre
entorn físic i humà. Fer-nos més conscients per actuar en pro d’un bé comú que miri per la nostra
comunitat, procurant espais de diàleg i convivència, per tal d’aprendre els uns dels altres, de
conèixer-nos i construir plegats un futur amb menys murs socials i més pacífic. I és que com diu
Comins (2009, p195) “una educació en la ciutadania és també una educació en la responsabilitat”.

Trobo molt necessari enfocar aquesta investigació des d’un apropament a la cultura de la
pau, ja que visibilitzant-la com a una eina factible i no com a una intenció utòpica, podrem
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millorar-nos com a societat i a nosaltres mateixos. Revisar la història i el nostre context per poder
aprendre dels errors, desenvolupar habilitats innates que sovint ens neguem com la compassió,
rectificar i cedir.
Atenent-me a que es tracta d’una investigació educativa tal i com afirma Bernal (1989),
aquesta persegueix la comprensió, explicació, predicció i en la mesura del possible, el control de
la conducta humana en situacions educatives. Pretén proporcionar el coneixement necessari
perquè augmenti l’eficàcia i eficiència de les activitats teòrico-pràctiques de l’educació. Així
doncs, la principal aportació d’aquesta investigació és la generació de coneixement útil entorn el
concepte de cultura de la pau, i com treballar amb aquesta des de l’acció educativa. Entenent que
aquesta necessitat sorgeix de l’estat actual de la nostra societat, mancada d’empatia i consciència
col·lectiva, la perspectiva de la investigació es planteja des d’un paradigma interpretatiu – crític,
en el que des d’una base teòrica amb component ideològic es pretén fer un anàlisi de la situació
amb la fi de transformar la realitat i aportar-hi solucions. En definitiva, clarificar quin és l’estat
del concepte de cultura de la pau per trobar noves maneres de fer-lo operatiu tant en context
escolar com qualsevol altre.

1.1 Context de l’estudi de cas
6
“Més enllà dels murs” (en endavant Murs) és un projecte interescolar que es porta a terme
a Montcada i Reixac dissenyat per Art&Coop. Pensat per a alumnes de cicle superior d’educació
primària i ESO, consisteix en el procés de creació d’un espectacle de dansa-teatre amb diversos
grups d’escoles ben diferenciades pel seu context territorial. Es treballa amb dos o més grups
paral·lelament durant tot un trimestre en sessions setmanals de 90 minuts, els alumnes no es
coneixen però com que la intervenció és simultània hi ha interacció a través de material
audiovisual i trobades d’assaig conjunt a més a més de l’espectacle final.
En aquesta edició les escoles participants han estat els CEIP Reixac, El Viver El Turó,
coincidint les dues primeres durant el segon trimestre del curs escolar (gener-abril), període en el
que s’ha fet la recollida de dades. Havent estat present la investigadora com a segona referent del
projecte al Reixac i El Turó durant tot el procés d’intervenció.
Els objectius que es planteja Art&Coop amb l’elaboració d’aquest projecte són:
•

Potenciar la cohesió grupal i social del territori mitjançant la creació artística.

•

Reflexionar i cercar estratègies de resolució entorn les dificultats de convivència en la
diversitat i la interculturalitat.

•

Experimentar un procés de creació de teatre – moviment, adquirint eines d’expressió
artística.

•

Generar espais de trobada i intercanvi entre els joves per potenciar la convivència entre
diferents realitats socials.

•

Crear i representar un espectacle multitudinari entre joves de diferents escoles en un teatre
de qualitat.
Per al seu acompliment es fan servir recursos de la pedagogia teatral, teatre social,

expressió corporal i dansa. Aquestes eines artístiques possibiliten als infants explorar les seves
vivències personals i com a grup, des del joc i la confiança amb la intenció de generar un espai
on descobrir-se i provar noves maneres de fer i estar. Trobar noves fórmules a aquelles situacions
quotidianes que els són incòmodes o difícils d’afrontar. Per molts dels participants l’ús d’aquests
llenguatges artístics és un descobriment, i es pretén que aquest enriqueixi l’expressió emocional
dels nens, en faciliti la desinhibició i l’empoderament personal.
Donat la curta edat dels nens i de no tractar-se d’un taller de teatre convencional, les
sessions i format estructural de l’obra ja es porta dissenyat des de l’inici, però s’omple amb
contingut exclusiu de cada grup. És a dir que durant els tallers els alumnes podran escollir les
vivències de les que vulguin parlar, personals o no, i així expressar-les de forma simbòlica podent
abordar-les des de diferents perspectives i sent representades a l’espectacle final.
A part del contingut temàtic de l’obra, també es busca treballar aspectes més tècnics del
teatre com la presència escènica i el fluir expressiu, els quals posen en relació el cos de l’individu
i la seva consciència com a part del grup. I aspectes de caire personal, com la gestió de les
emocions i les relacions, la projecció, responsabilitat de treballar en un teatre professional i
l’experiència de la il·lusió compartida pel resultat gràcies al procés realitzat per cada un.

Il·lustració 1 Espectacle "Més enllà dels murs" 23/03/18.
Font pròpia.
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2. MARC TEÒRIC
2.1 Educació integral
Els projectes d’educació o mediació artística tenen com a punt de partida l’educació
integral o holística. Aquesta segons Yus (2001), és una proposta contracultural realitzada per R.
Miller al 1997 per designar la convicció de que la personalitat global de cada nen ha de ser
considerada en la seva educació. Per dur a terme el seu propòsit es tenen en compte totes les
facetes de l’experiència humana, no només l’intel·lecte racional, sinó també aspectes físics,
emocionals, socials, estètics i creatius… aspectes innats de la condició humana així com també la
pròpia experiència vital. No es centra en habilitats bàsiques definides, sinó que s’entén l’educació
com a creixement i amplitud d’horitzons; una implicació amb el món, comprendre i donar sentit
més enllà dels llibres de text. I és que contempla a la persona no només com a ment sinó també
com a cos i esperit, els quals s’ha d’exercitar per igual per mantenir un equilibri. Per tant, a través
de la multiplicitat d’intel·ligències que hom pot tenir, s’evidencia que també es pot aprendre a
través dels sentiments, experiències i la imaginació.
Les arrels de l’educació holística es basen en tradicions i corrents tant orientals com
occidentals (hinduisme/buddhisme i hel·lenisme) que han anat evolucionant i reformulant-se en
el temps. L’autor més destacable en aportació a l’holisme va ser Rousseau (1712-1778) amb
l’Émile, on amb una visió romàntica del nen defensa que aquest és bo per naturalesa i ha de ser
protegit de la civilització i les convencions socials, per tant així presenta la premissa de la
importància de l’educació. Segons Garza (2009, p169), Rousseau considerava que la millor arma
per combatre la problemàtica social era treballar per la transformació interna de l’ésser humà.
D’època contemporània a nivell oriental se’n destaca a Krishnamurti (1895-1986), i occidental a
Emerson (1803-1882), Maslow (1908-1970), Ferrer i Guardia (1859-1886), Rudolf Steiner (18611925) i Maria -Montessori (1870-1952) com a principals referències.
En concret algunes de les teories més destacables són: la tradició pedagògica derivada del
pensament de Rudolf Steiner (1861-1925), fundador de l’Escola Waldorf. Aquesta basava els seus
principis en l’antroposofia, amb la que es creia que l’ànima humana contenia les veritats més
profundes de l’existència. Per tant la intenció principal de l’educació Waldorf era el
desenvolupament espiritual de l’individu, a través del qual pot anar ascendint en escales de
coneixement. Perquè es pugui dur a terme l’ensenyança ha de ser completa, activa i vivencial
dissenyada de manera individual per adaptar-se a les necessitats i capacitats de cada alumne.
D’altra banda també és cabdal el llegat de Maria Montessori (1870-1952), qui va impulsar
un moviment de pedagogia científica tractant individualment a cada nen, amb la intenció del
desenvolupament natural de cada un. Montessori ja va establir que la figura de l’educador no era
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instruir, sinó proporcionar una atmosfera d’aprenentatge apropiada a les necessitats del nen en
cada una de les seves etapes de creixement. Praxis que va acabar formant el “mètode Montessori”
destinat a estimular l’activitat sensorial i intel·lectual dels aprenents (Yus Ramos, 2001).

Així doncs l’educació integral està basada en el principi d’interconnectivitat amb el que
es busca l’equilibri entre situacions d’aprenentatge i es treballa la inclusió amb diversitat
d’estudiants i conceptes d’estudi. Tal i com afirma Yus citant a Miller, des de la revolució
industrial la societat ha fomentat la compartimentació i estandardització, que ha desembocat en
la fragmentació de la vida (Yus Ramos, 2001 p22). Aquesta fragmentació afecta en totes les
esferes de la vida (l’econòmica, la social, la personal i la cultural) i les conseqüències es
manifesten en forma de capitalisme, abusos de poder, no compartició de les creences mítiques,
predomini del pensament teòric… És a dir que el paradigma holístic és restablir les connexions
entre les esferes de la vida per evadir comportaments segregadors, tant de manera individual com
col·lectiva.
Per tant el principi d’interconnectivitat contempla les relacions entre cos i ment, els
diferents dominis i facetes de la persona, entre companys, professorat i pares… relacions
especialment visibles en les àrees de coneixement. Aquestes s’aborden des del punt de vista de la
interdisciplinarietat, la qual és especialment adequada quan a la vegada s’actua fora d’horaris i
espais específics on la tradició educa. Així s’atrau més atenció dels participants, es converteix en
quelcom especial i per tant aconsegueix una major incidència en els alumnes.
Aquest caràcter sincrètic de l’educació holística fa que també tingui molt en compte la
dimensió espiritual dels alumnes, un element completament ignorat a l’educació formal. I és que
l’espiritualitat de l’ésser és el que fa mantenir viva aquesta interconnectivitat necessària,
desenvolupa l’experiència de la persona, la sensibilitat, compassió, joc, esperança, sentit de
meravellar-se davant dels misteris de l’univers… Aquest sentiment d’harmonia es considera
essencial per construir la pau mundial (Yus Ramos, 2001 p31).
La intenció principal d’aquesta educació és trencar els plantejaments dualistes i buscar
nous equilibris entre ment i cos, raó i sentiments, ciència i art, treball fora i dins de l’aula… i per
això és bàsica la cooperació entre persones, entesa amb el plantejament natural de com una
comunitat compassiva i participativa capacita els seus membres per aconseguir els seus propòsits.
Segons Garza (2009, p178) la última finalitat de l’educació holística és educar per a la vida, en i
per la llibertat. Cultivar el desenvolupament del nivells evolutius de la consciència amb l’objectiu
de deixar fluir el seu màxim potencial de saviesa que va més enllà de l’enciclopedisme
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“L’educació holística genera empoderament en si mateixa ja que sosté que la cultura és
creada pel poble i es pot modificar per aquest mateix” (Yus Ramos, 2001 p35). És a dir que tal i
com afirma Yus, l’holisme reconeix que tots els coneixements es creen des d’un context històric
i cultural concret i que els “fets” rarament són més que punts de vista compartits, així que el que
proposa és l’aproximació crítica a la contextualització de cada individu.

En el pensament holístic també podem incloure-hi el canvi no-violent, principi basat en
les idees de Thoreau, Tolstoy, Gandhi i King. Citant textualment a Yus “És difícil injuriar
quelcom viu si hom veu tota la vida com a part d’un conjunt connectat” (Yus Ramos, 2001 pàg.
89). L’objectiu de viure amb una perspectiva de no-violència no és apuntar a un canvi
d’estructures i reformulació de lleis més justes, sinó buscar el canvi dins un mateix per fer-lo
exponencial en el seu context. Aquest canvi individual pot abordar-se des de diferents àmbits,
però un fonamental per l’holisme és educant la creativitat. Es tracta d’un pilar bàsic perquè la
creativitat forma part de tots els currículums pedagògics però sovint no hi té la cabuda necessària
en estructures academicistes. En canvi, acollint el paradigma holístic, aquest és l’únic sistema
educatiu que és coherent i no deixa de banda la creativitat i esperit crític. La creativitat necessita
d’una base de coneixements científics i socials per a potenciar-se en l’individu, i a la vegada
aquesta és vital per fer que dits coneixements arrelin i s’assimilin.
El pensament creatiu és una eina de per vida que també resulta útil per a la resolució de
conflictes, de fet segons Yus (2001, p243), molts sistemes educatius conceben l’aprenent com un
solucionador de problemes automotivat i autodirigit, conscient dels processos i usos de
l’aprenentatge. Les habilitats de pensament que aconsegueix desenvolupar l’educació holística,
representen operacions mentals individuals requerides com a part dels processos de resolució de
conflictes. Segons Yus citant a J. Miller, el model de resolució transformacional de problemes
consta de sis etapes bàsiques :
-

Descobriment de la confusió. Etapa inicial on es proven els interessos i experiències
de cadascú.

-

Descobriment de les dades. El solucionador de problemes sintonitza amb tota la
informació, coneixement, opinions, sentiments… sobre la qüestió, és a dir que
clarifica la confusió.

-

Descobriment del problema. Intent de reenfocar el problema en un número de
subproblemes; només és possible si l’agent mediador estableix un judici i intenta
conscientment ampliar l’espai del problema fins a límits raonables de la confusió.

-

Descobriment de la idea. Generació de moltes idees i alternatives utilitzant mètodes
d’investigació creativa.
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-

Descobriment de la solució. Com les alternatives aborden el problema en qüestió.
Proporcionen una base racional a l’anàlisi sistemàtic de les idees prometedores.

-

Descobriment de l’acceptació. La meta és prendre les possibilitats de la resolució de
problemes i considerar els elements específics del que promouran l’èxit en el seu
desenvolupament. D’aquesta etapa en sorgeix un pla d’acció.
(2001, p245)

És important remarcar que Yus destaca que dit model està molt lluny de ser una llista de
passos de treball, i que el mediador s’ha de mantenir en equilibri entre la divergència i
convergència de cada etapa del model. D’aquest, el més important és que aplicat en context
escolar, l’aprenent es veu animat a implicar-se tant cognitiva com afectivament a la situació de
conflicte, arribant a sensibilitzar-se amb el problema que s’està explorant (2001, p245).

2.2 El procés creatiu com a via de transformació
Prenent com a punt de referència la segona definició que es fa del terme art com a
“manifestació de l’activitat humana a través de la qual s’interpreta la realitat o es plasma amb la
imaginació amb recursos plàstics, lingüístics o sonors” (Española, n.d.). Es centra el present estudi
en una idea contemporània d’art i pensament alliberat en el que deixen d’existir uns codis creatius
establerts. Esquivant la idea academicista d’art com a quelcom superior al que només es pot
accedir mitjançant una educació concreta, alts nivells adquisitius i amb unes habilitats enteses
com a innates equiparables a dons.
De manera que la present es basa en l’art viscut com una experiència creativa, individual
o col·lectiva, però que en tot cas sorgeix de la voluntat i vivència pròpia del subjecte que
s’expressa. Mitjançant aquesta activitat el subjecte desencadena tota una sèrie de mecanismes
cognitius que el permeten explorar noves maneres de relacionar-se amb la seva pròpia realitat,
interna i externa (Torres, 2017). Per tant la producció creativa li suposa una via
d’autoconeixement sobre les seves emocions, història, traumes… fet que millora la seva capacitat
de resoldre conflictes i actitud relacional i desenvolupar-se de manera prosocial.
A través de la creativitat, terme molt complex alhora de definir, però que es vindria a
resumir en allò nou i valuós, que aporta diferència amb allò anterior i que dita diferència
constitueix una millora (López, 2006 p79); totes les capacitats de la pràctica artística resulten
possibles, tot i que no sempre s’aconsegueixen. Entenent la creativitat i la pràctica artística com
una producció lliure sense restriccions de tècniques o estils, on el més important no és el resultat
final sinó precisament les potencialitats com la consideració immediata de l’experiència, el marc

12

de referència i l’univers de significats de l’artista implicat. Com a exercici concloent i perquè el
treball sigui realment complert i profitós per aquest propi autoconeixement de l’individu, també
és necessari un esforç resignificatiu posterior del contingut simbòlic de l’obra per part del propi
artista, o bé per un especialista (arterapeuta, mediador artístic…).
Sobre la creativitat, Torres (2017) cita a través d’Aurora Chávez, que és un procés dividit
en tres fases: la primera correspon a l’associació-integració, que és la barreja de components
intrínsecs propis de la persona amb elements de les seva realitat externa. La segona fase és
l’elaboració que consisteix en la posta en marxa de les habilitat i competències per produir una
obra, i la fase final que fa al·lusió a la comunicació, és el producte entregat als espectadors per
ser vist, apreciat i explorat, suscitant respostes afectives i emocionals.

Pel que fa a l’àmbit psicològic amb el que s’observa gran relació amb el fet creatiu, a
principis del segle XIX es comencen a desenvolupar els primers incipients estudis sobre la seva
relació amb la pintura, concretament en la psicoanàlisi i amb una perspectiva enfocada a la relació
entre la patologia mental i la genialitat. No és fins al 1920 de la mà de Walter Morghenthaler i
Hans Prinzhorn, on es parla per primera vegada de la persona no com un cas clínic sinó com un
artista (López, 2006). Fruit d’aquesta herència que posa en relació la creació artística amb la
psicologia, neix l’arterapia com a professió durant la dècada de 1930 als Estats Units, arribant a
Europa uns deu anys després.
L’arterapia s’estableix com una professió assistencial que utilitza la creació artística com
a eina per facilitar l’expressió i resolució d’emocions i conflictes emocional o psicològics
(Arteterapeutas, 2012). S’articula en el fet de que l’expressió artística dels individus no
s’interpreta com una traducció del seu món interior, sinó com una representació que permet a
l’individu parlar d’ell en tercera persona. Aquestes representacions resulten metàfores que ajuden
al desenvolupament de la creativitat personal, i a la vegada tal i com afirma Noemí Martínez citant
E. Kramer, es reexperimenta el conflicte, es resol i s’integra (2006, p34). Aquest fet succeeix
perquè el sistema sensorial humà està molt més diversificat que el llenguatge, i tot i l’evident
major dificultat interpretativa respecte la paraula, resulta una gran via a la consciència ja que a
través de metàfores i símbols permet expressar les circumstàncies que es viuen i els desitjos
personals (2006, p56/91).

Tant l’arterapia, com la mediació artística o la creativitat, poden considerar-se activitats
educatives en si mateixes, les quals tenen en relació els seus objectius de transformació social i
enfortiment de la personalitat, en paraules de Piaget (1998): “l’objectiu principal de l’educació és

13

crear ésser humans capaços de fer coses noves, no de repetir senzillament el que han fet altres
generacions; el segon objectiu és conformar ments crítiques que sàpiguen verificar i no acceptar
tot allò que se’ls digui” (López, 2006 p77).

Burguet i Arfelis (2014, p46) defensen que si des de les estructures de govern es
consideressin tots aquests mecanismes de comportament que s’activen en els processos creatius,
la cultura rebria la digna consideració de recurs per a la transformació de conflictes. D’aquesta
manera molts conflictes ja s’evitarien d’entrada o minvarien els seus efectes negatius, si en les
seves primeres manifestacions es promogués el diàleg intercomunitari i la intervenció social
adient.

2.3 Mediació Artística
La mediació artística (en endavant “MA”) fagocita de l’educació integral, essent el
resultat del creuament de camins entre l’arterapia, l’educació social i l’educació artística.
Es tracta de la professionalització d’un
sector social acostumat a tractar amb
persones que pateixen algun tipus de
discriminació i/o vulnerabilitat, i que
aposta pels beneficis de la intervenció
artística com a estratègia d’acció
socioeducativa per al desenvolupament
d’aquestes persones.
Ascensión Moreno, n’estableix
les seves bases al principi de la dècada
de 2010, a partir de teories filosòfiques,
Gràfic 1. Confluències disciplinàries a la MA. Font Moreno (2016)

psicològiques, pedagògiques i d’arts
comunitàries de principis del segle XX

(Moreno, 2016), les quals comparteixen objectius afins al desenvolupament cultural comunitari i
l’acompanyament a persones, i que a més a més valoren l’experiència artística com a eina
comunicativa. És a dir que el que proposa Moreno amb la definició de la MA, és establir una
metodologia d’intervenció a través de la pràctica artística en pro de la transformació individual
i/o col·lectiva. Tal i com explica la mateixa autora, els tallers de MA no tenen com a objectiu que
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els participants aprenguin alguna disciplina artística, sinó que aquesta actua com a mediadora
entre la persona, el seu context i circumstàncies. D’aquesta manera seguint un model d’educació
expressionista, els educadors poden incidir a fomentar l’autonomia dels participants i promoure
la seva inclusió. Per aquest motiu és necessari que els responsables de conduir aquestes activitats
tinguin una formació específica que permeti desenvolupar els processos esmentats i que no resulti
en un mer entreteniment (Moreno, 2010).
Es proposa l’actuació en grups perquè visquin l’experiència artística, de manera que el
focus d’atenció és dual entre l’individu i el col·lectiu. Per a la resolució de l’experiència artística,
es requereix d’un pas previ introspectiu que permeti exterioritzar pensaments de manera
cohesionada, segons Moreno (2016, p71) “qualsevol persona s’enfronta als problemes plàstics,
de la mateixa manera que ho fa davant de qualsevol altre problema o situació de la vida quotidiana,
per tant l’activitat pot resultar ser un mirall on veure’s i comprendre pautes de conducta que d’una
altra manera són més difícils d’assimilar”. Aquesta capacitat ve donada pels processos de
simbolització, que tal i com diu Moreno (2016, p58) “són quelcom que ens fa humans i ens permet
relacionar-nos amb el nostre entorn (.…) La simbolització és un procés inconscient que permet
assimilar conceptes més enllà d’explicacions racionals on hi participen la paraula, el joc i la
representació”. La perspectiva holística fa
palesa en el moment en que el procés artístic
incorpora totes les facetes de l’individu;
s’intervé amb corporeïtat total, de manera
que s’hi participa des del pensament, passant
per l’emoció i finalment apareix l’acció. La
producció que en resulta d’aquests processos
esdevé un objecte transicional, que segons
Moreno citant Winnicott, és un producte a Il·lustració 2. Procés de simbolització. Font Moreno (2016)
mig camí entre el subjecte i el seu entorn; un objecte que representa al subjecte i que li és capaç
de veure’s reflectit i per tant analitzar-se i connectar-se amb ell mateix (Moreno, 2016 p61).
Així doncs les pràctiques artístiques que es plantegen des dels espais que habilita la MA
són en forma de diferents disciplines (arts plàstiques, teatre, poesia, dansa, clown, música,
fotografia…), però totes permeten la simbolització i per tant, el desenvolupament de les capacitats
i estratègies cognitives dels participants. L’avantatge de treballar en grups és que en aquesta fase
permet que els participants estableixin vincles entre ells, comparin i coneguin diferents
possibilitats i solucions d’un mateix problema. Per tant augmenta la seva flexibilitat, tolerància,
transigència i marges de llibertat a la vegada que les seves habilitats comunicatives (Moreno,
2016). L’elaboració de conflictes a partir de la metàfora resulta especialment adequada per
resoldre conflictes tant interns com externs.
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2.3.1 Sobre la mediació
L’autora Suares (1996, p52), defineix que alguns dels avantatges més substancials en la
pràctica de la mediació són:
-

Estalvi econòmic, pot ser molt important depenent del context social

-

Evita la figura de guanyador/perdedor, busca l’equitat en la resolució

-

Augmenta la creativitat, en la mesura de que no hi ha cap límit extern per crear l’acord

-

Augmenta el protagonisme de les parts, i per tant la quota de responsabilitat d’aquestes

-

Deuteroaprenentage1 o empoderament per a la capacitat posterior de resoldre futurs
conflictes
Tot i que la mateixa autora reconeix que no és un sistema perfecte i també té

desavantatges, com ara que no tots els problemes es poden mediar i que per tant és un procés
limitat; les dones solen arribar a pitjors acords; la dificultat de que el mediador mantingui la
imparcialitat i que a vegades s’arriben a negociar drets civils que haurien de ser inalienables
(1996, p55). La mateixa autora també defineix tres models bàsics de mediació:
-

Model tradicional-linial (Harvard) Consisteix en dues parts que es comuniquen a través de
la facilitació d’un mediador, una exposa i l’altre escolta. El mediador treballa per aconseguir
que la comunicació sigui de manera bilateral efectiva. Es centra en l’aspecte verbal. El
conflicte té una causa, i aquesta és el desacord, es tracta sense contextualitzar (ni física ni
històricament)

-

Model transformatiu (Bush i Folger) Es basa en els nous models de comunicació posant
èmfasi en l’aspecte relacional. Treballa per l’empoderament de les parts, potenciant-los els
recursos que els permeten ser agents actius responsables de la seva vida i accions. A la
vegada que també es treballa pel reconeixement de l’altre, coprotagonisme. L’objectiu no
és tant la resolució del conflicte, sinó la transformació relacional que farà possible la
disminució de futures desavinences. En el que es circumscriu la MA.

-

Model circular-narratiu (Sara Cobb) La comunicació s’entén com un tot, incloent elements
verbals (comunicació digital que té a veure amb el contingut) i elements para-verbals de
tipus corporal o gestual (comunicació analògica que té a veure amb les relacions). Es treballa
des del context de cada part implicada, entenent que no hi ha una única causa del conflicte,
sinó una causualitat permanent que es retroalimenta. Permet que es manifestin les
diferències de les parts per flexibilitzar l’espai i promoure així l’aparició d’alternatives.
(Suares, 1996)

1

Canvi de les premisses en el que l’individu aprèn a aprendre i es modifica el coneixement adquirit
(Gore & Dunlap, 2006)
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L’objectiu ideal de la mediació és arribar a un acord entre les parts, però aquest no ha de
ser l’únic perquè no sempre arriba, tal i com afirma Suares citant a Cobb “el més important és
fomentar la reflexió, augmentar el protagonisme, canviar la història que les parts porten a les
sessions, i de ser possible arribar a un acord” (1996, p64). Aquest mateix punt dificulta establir si
la mediació ha acabat o no, o si ha estat exitosa, i per tant presenta algunes dificultats per a la seva
avaluació.
Un dels problemes principals de la mediació alhora del seu plantejament i
desenvolupament, és la neutralitat del mediador. Aquesta s’hauria d’entendre com la pràctica clau
que permet que succeeixin els processos de la mediació, citant a Suares (1996, p160) “l’objectiu
de la neutralitat és obrir el diàleg de forma que permeti la construcció d’una història alternativa”.
L’autora explica a través de Cobb, l’existència d’una història primària en tots els relats,
generalment aquesta és la paraula de l’agent que alberga més poder en el context i “colonitza” les
altres històries. Aquestes justifiquen, neguen o busquen excuses a l’argument principal, però els
seus personatges no creen una nova història. És aquí on el mediador, mantenint la imparcialitat i
l’equidistància, ha de mirar de prendre aquests subarguments que permetin la creació d’una
història alternativa. Amb aquesta història s’aconseguirà (o intentarà) que totes les parts es
comprenguin, fins i tot no estant-hi d’acord.
17
2.3.2 Beneficis de la Mediació Artística
Segons Moreno (2016), l’actuació de la MA comporta els següents beneficis:
-

Fomenta l’accés a la cultura. S’entén la cultura com “la forma de comprendre el món i tot
el que produïm i no com quelcom elitista i academicista”, per tant s’aposta per la
democràcia cultural (Moreno, 2016 p50) La MA permet a les persones sortir de la seva
realitat amb carències i accedir a noves possibilitats imaginatives i despertat les ganes de
coneixement.

-

Proporciona una mirada no estigmatitzada. Tant cap a un mateix o cap a altres col·lectius.
“Quan els resultat de projectes de MA es presenten a la ciutadania, permeten modificar la
mirada d’aquesta cap a col·lectius en risc d’exclusió social, trencant amb estereotips”
(Moreno, 2016 p51). A més a més, no assumir una identitat fixe permet alliberar-se a un
mateix d’autoimposicions i estereotips condicionadors i per tant centrar-se en el que és
capaç de fer i no el que se suposa que pot fer.

-

Espai potencial i d’experimentació segura. La creació artística permet als participants
contactar i explorar la seva pròpia identitat, fet que representa el primer pas cap a
l’autonomia de la persona. Per què això succeeixi s’ha de garantir un espai de seguretat i
confidencialitat que reforci l’autoestima i la confiança.

-

Desenvolupa la resiliència. S’entén aquest terme com a capacitat d’adaptació d’un ser viu
en front un agent pertorbador o un estat advers(Española, n.d.), però sobretot en el sentit
de superar-lo. “L’expressió metafòrica a través de la creació artística, és un camí cap a la
superació dels traumes personals a partir d’un recorregut simbòlic (…) permet que el
subjecte es desplaci de la primera persona a la tercera” (Moreno, 2016 p55) Això suposa
un avantatge perquè la persona venci la por i la vergonya, al propi trauma i als possibles
judicis externs. Per tant la millora de la resiliència també contribueix a la millora social de
les persones, tant a nivell relacional com en el fet no transmetre aquells traumes a futures
generacions (Moreno, 2016).

-

Promou l’empoderament. S’entén aquest terme com l’acte de fer poderós o fort un individu
o grup social desfavorit (Española, n.d.). Segons Moreno citant Musitu “l’empoderament
individual té a veure amb la percepció del control personal, l’aproximació proactiva cap a
la vida i la comprensió crítica de l’ambient sociopolític. Es desenvolupen habilitats per la
presa de decisions i el treball col·lectiu, del que en resulten el control sobre la pròpia vida,
la consciència crítica i el comportament participatiu”. Aquest fet és possible durant la
creació artística en la mesura que aquesta contribueix a l’equilibri emocional de la persona
i facilita el camí a la seva consciència i per tant a la seva autorealització.

-

Possibilita els processos de simbolització. Segons Moreno citant a Schokolnik, la
simbolització es planteja com una “procés psíquic que es nodreix de vivències del subjecte,
en el que aquest representa una significat carregat d’emocions de forma metafòrica”
(Moreno, 2016 p59). Amb qualsevol disciplina, durant la producció artística el procés de
simbolització succeeix des de l’inconscient, s’inicia amb un record o emoció a partir de la
qual es desenvolupa un mapa intern inacabat. A través d’aquesta producció es pot donar
sentit a cada part del mapa i resignificar-lo, per tant la simbolització permet la resiliència.

-

Forma de mediació en la resolució de conflictes. Atenent-se als diferents tipus de resolució
de conflictes que es veurà més endavant2, la MA s’entendria dins la modalitat
transformadora ja que segons Moreno (2016) actua en el coneixement de l’altre, la creació
de vincles afectius i en l’elaboració del trauma.

2.3.3 Metodologia i planificació
Des del punt de vista de Moreno (2016) la metodologia dissenyada per a la MA és
aplicable a qualsevol disciplina i context. Pel que fa a la planificació l’autora recomana plantejar
uns objectius al taller elaborats a partir dels interessos del grup perquè desenvolupin les seves
idees. Per tant que això sigui així, les sessions no es poden planificar de manera tancada sinó que
2

Apartat “2.4.2 Sobre els conflictes”
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el mediador les ha de projectar proposant tècniques, materials, procediments… i no consignes de
contingut concret (Moreno, 2016).
L’autora proposa estructurar els tallers en dues fases diferenciades: producció i
reflexió/posta en comú. La primera es pot desenvolupar individualment, parelles o grups; en la
segona part l’educador convida als participants a manifestar-se sobre l’obra i l’experiència. Tot i
que també hi ha altres propostes que contemplen aprofitar els stop moments3 just al moment per
donar significat a aquelles accions que poden conscienciar, sostenir o promoure canvis (Aragay,
2017). Tal i com apunta Aragay, el dinamitzador ha d’estar atent i tenir identificades les virtuts
del grup per fer-los ressaltar certes accions que puguin ajudar al grup a explicitar-se i conèixerse. Sigui quin sigui el mètode aplicat, tant en el moment com a posteriori, la verbalització d’allò
que ha succeït és fonamental perquè la MA prengui sentit, ja que és el moment que en psicologia
gestàltica es denomina “adonar-se’n” (Moreno, 2016). S’obre un espai en el que es permet al
participant pensar en el seu propi procés, dotar de significat les seves simbolitzacions, analitzar
la seva actitud durant l’activitat, tant amb ell com amb el grup… en definitiva aquest seria un dels
aspectes concrets que diferencien la MA de qualsevol entreteniment, i és que a través d’aquests
espais s’inicia la transformació en la persona. Tal i com diu Aragay “ l’entrenament consisteix a
apropar o servir dels nostres recursos les accions que realitzem, encara que això suposi més
actitud, dificultat, tensió o presència. Més que identificar els recursos, es tracta de consolidar-los
a la pràctica” (Aragay, 2017 p259). Pel que fa al rol del mediador artístic l’autora proposa un
model d’actuació similar al que proposa Fisas, basant-se en els consells de Galtung pels
treballadors de pau (Fisas, 1998 p243), el quals es compararan en la següent taula:
Taula 1. Comparació rols del mediador artístic i de pau. Elaboració pròpia

Segons Ascensión Moreno

Segons Vicenç Fisas

Saber escoltar i creure en les capacitats de Identificar els elements positius d’ambdues
cada individu

parts

Anàlisi previ del context en el que es Identificar els elements positius del conflicte
treballarà
Adaptar la metodologia i les propostes a cada Creativitat. Basar-se en l’experiència i no
grup segons interessos i necessitats

seguir unes pautes estrictes

Utilització de consignes molt bàsiques perquè Formulació breu, simple i memoritzable
el grup desenvolupi els seus propis objectius
Respectar i acceptar les circumstàncies de Honestedat amb un mateix i amb els demés
l’usuari. Actitud empàtica

3

“Moment de risc, moments d’oportunitat que poden provocar un nou qüestionament” segons Aragay
citant Appelbaum
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Distància professional òptima autorregulable Deixar mostrar els sentiments, sense excés
en cada cas
El mediador pot participar en igualtat de Permetre que les parts el desafiïn per explorar
condicions per ser un més i explorar noves conjuntament el conflicte
relacions
Ajudar a superar dificultats preguntant o Suggerir accions alternatives, sense apostar
reformulant la consigna principal

per un únic remei

Empoderar als membres de les comunitats Fer-se innecessari, no crear dependències
perquè esdevinguin agents actius en aquestes
No fixar objectius molt alts o transcendents, Idealisme al cor i realisme al cervell
es tracta de millorar en qualitat de vida als
participants
No

deixar-se

emportar

pels

possibles Optimisme

contextos adversos dels usuaris. El mediador
és un suport incondicional per ells
Tenir en compte que no es té una solució Treballar en els conflictes com “l’art d’allò
màgica i que els processos poden resultar impossible”
efectius però llargs a l’hora de mostrar-se
No intervenir en les produccions dels No manipular
participants
No estigmatitzar als participants. Propiciar el No distribuir culpes. Ajuda
seu autoconeixement
No jutjar, ni interpretar. Sempre dirigir-se a No exercir de jutge o cura
través de la pregunta. Esperar a que el
participant es manifesti.
Valorar més el procés creatiu i d’evolució No preocupar-se pel consens. Objectiu arribar
personal que no el resultat final

a bones idees

-

No demanar compromisos orals o escrits

Respectar la voluntat de no participar en No demanar a les parts que cooperin des del
algun moment (Participació no activa)

primer moment

Proporcionar seguretat i confiança com a base No trencar cap promesa de confidencialitat
de la millora relacional
Treball en xarxa amb les diferents entitats No fer publicitat, però intentar que els mitjans
influents dins la comunitat que es tracta

cooperin

-

No mostrar expressions de gratitud
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Ser pròxim al grup però sense perdre la No acceptar instruccions de ningú
posició de líder
No fer educació artística sinó promoure la No programar a la gent, sinó capacitar-los
capacitació per a la vida a través de la
producció artística
No programar activitats tancades, adaptar-se No deformar el conflicte mitjançant agendes
al ritme i objectius del grup

allunyades als seus interessos

Llevat de dues aportacions de Fisas (no demanar compromisos orals o escrits4/ no mostrar
expressions de gratitud) es pot observar que el rol de mediador artístic té molt a veure tant en el
seu desenvolupament com fonament ideològic, amb el mediador per la pau; semblança a la que
es tornarà en el desenvolupament de la investigació.

2.4 Concepte Cultura de pau
Atenent-se a l’anàlisi lingüístic de la paraula “pau”, aquesta té dues grans concepcions:
la primera seria la pau negativa, predominant a Occident i procedent de la noció de pax romana,
entesa com a “situació en la que no existeix lluita armada en un país o entre països” (Española,
n.d.). Per tant s’entén com la “no guerra”, però per aquesta es pressuposa un desplegament militar
que garanteixi i perpetuï l’ordre (Seminario Permanente de Educación para la Paz, 1990).
D’altra banda, la pau positiva, parteix de la base d’entendre la pau no com un idíl·lic amb
connotacions místiques, sinó com un camí on no només es tracta de l’absència de conflicte, sinó
d’una tasca per arribar a l’harmonia social, la justícia i la igualtat (1990). Una construcció
necessària com a resposta a la cultura de la violència profundament arrelada de manera global,
tant a Orient com a Occident, en cultures més o menys desenvolupades econòmicament.
La pau positiva, a la que es fa referència en aquesta investigació, és un objectiu altament
ambiciós per a la humanitat i que suposaria una transformació total a les societats. Citant a Fisas,
“la pau té a veure amb el fet de desemmascarar els mecanismes de dominació, amb la rebel·lió
dels qui se’ls ha usurpat el dret a prendre decisions, a la recuperació de la dignitat i amb els
processos de canvi i transformació, tant a nivell personal com estructural, que estan implícits en
el traspàs d’una cultura de la violència a una cultura de pau” (Fisas, 1998 p19). És important tenir

4

Tampoc seria ni oral ni escrit però en MA és fonamental per la confiança el compromís d’ambdues
parts per a la seva realització
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en compte que, segons Fisas citant a Johan Galtung, la contraposició de la pau no seria la guerra,
sinó la violència i que per tant el concepte de pau s’entendria com:
“El context perquè els conflictes puguin ser transformats creativament i de forma no
violenta, de tal manera que creiem en la pau en la mesura que som capaços de transformar
conflictes en cooperació, de forma positiva i creadora, reconeixent els oponents i utilitzant
el mètode del diàleg. Si l’absència de guerra seria la pau negativa, l’absència de violència
seria la pau positiva, en el sentit de justícia social, harmonia, satisfacció de les necessitats
bàsiques…”
(Fisas, 1998 p19)

2.4.1 Sobre la violència
La cultura de la violència es remunta als inicis de les primeres societats prehistòriques,
però ha anat evolucionant al llarg del temps de la mà dels avenços tecnològics i socials. Tal i com
diu Fisas citant a Lipovetsky, antigament la violència denominada com a primitiva o salvatge,
responia a una lògica social dels sistemes d’honor i venjança que regien els grups. Amb el temps
els Estats s’apropien de la guerra, la glorifiquen i institucionalitzen; per tant la violència deixa de
tenir la funció social i de reconeixement de l’individu. El procés de civilització fa que la vida i la
individualitat es converteixin en valors suprems garantits pels Estats que s’encarreguen de vetllar
per la seguretat dels seus pobles, al preu de legitimar estructures profundament violentes i
comportaments narcisistes i insolidaris (Fisas, 1998 p350). Així és com la cultura de violència,
tot i ser completament excloent, es converteix en “cultura” pel sols fet de ser interioritzada per les
societats al llarg de la història, a través de mites, simbolismes, polítiques i comportaments tals
com: el patriarcat, el poder, el militarisme, ideologies exclusivistes, l’etnocentrisme… transmesos
en qualsevol estadi social, passant des del nucli familiar, a barris, ciutats, països i comunitats
internacionals. Galtung afirma en una entrevista que el sistema econòmic capitalista és la clau de
la violència, qui s’encarrega de fomentar la desigualtat mitjançant un sistema de recompenses a
qui assumeix riscos al nivell del seu estadi socioeconòmic (Savicheva, 2016).

Prenent com a referència la teoria de la piràmide de Maslow, o jerarquia de les necessitats
humanes, a la cúspide s’hi troba l’autorealització. En aquest context, l’objectiu final de les
necessitats com a humanitat, podria ser equiparable a la pau mundial. Tal com defensen Burguet
i Arfelis (2014, p45) és des d’aquesta perspectiva d’on emergeix la violència, al no sentir-se
respectat el dret a tenir les necessitats bàsiques cobertes. Aquesta no realització dóna com a
resposta conductes violentes per mirar de satisfer-les per altres vies.
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Segons Fisas (1998), la majoria d’estudis elaborats des de centres d’investigació per la
pau, solen referir-se a aquesta com la conjunció i interacció de les quatre “D”: desenvolupament,
drets humans, democràcia i desarmament. Per tant la feina per a la construcció de cultura de la
pau comença en la detecció dels esmentats fenòmens, dinàmiques i estructures que neguen i
limiten les potencialitats de creixement de les persones i societats. Aquests fenòmens són formes
de violència que no només responen a una manera de fer, sinó també de no deixar fer. Segons
Fisas citant a Adela Cortina, hi ha tres expressions bàsiques de violència:
-

Violència expressiva: dimensió patològica, busca el fer mal a l’altre.

-

Violència instrumental: tracta d’aconseguir els fins sense tenir en compte els mitjans. Inclou
la violència de l’Estat.

-

Violència comunicativa: transmetre un missatge amb connotacions negatives implícites.
Segons Cortina, el gran repte és substituir la violència instrumental pel poder comunicatiu

mitjançant una proposta intercultural. Un repte que cal encarar amb positivisme, com fa el
Manifest de Sevilla de 1989 afirmant que l’ésser humà, tot i tractar-se de l’únic animal que fa mal
sense necessitat i gaudeix actuant amb violència, pot fer canviar i evolucionar la cultura, ja que
no existeix un comportament determinat que no pugui ser modificat amb aprenentatge (Adams &
David, 1992).
Tal i com la pau, la violència també pot ser directa (acció intencionada), estructural
(procés, costum) o cultural (que legitima les anteriors com a correctes). Fisas entén la violència
cultural com la oposada a la cultura de pau, ja que “inhibeix i reprimeix la resposta dels qui
pateixen diferents tipus de violència; ofereix justificacions perquè els éssers humans, a diferència
de la resta d’espècies, es destrueixin mútuament i fins i tot siguin recompensats per fer-ho” (1998,
p28).

2.4.2 Sobre els conflictes
Com a definició lingüística de conflicte els usos acceptats més comuns són: “combat,
lluita, baralla”, “enfrontament armat” i “compromís, situació desgraciada i de difícil sortida”
(Española, n.d.). Tots ells amb clares connotacions negatives, en canvi segons afirma Iglesias
(2007): “el conflicte és connatural a l’ésser humà”, essent el resultat de la diversitat que
caracteritza els pensaments, actituds, creences i estructures socials. Per tant s’ha d’entendre que
el conflicte és quelcom impossible d’eliminar, perquè si es fes cada individu hauria de renunciar
a la seva llibertat.
Segons Fisas, el conflicte és un procés interactiu de construcció humana que es diferencia
de la violència directa, perquè pot haver conflictes sense violència (tot i que no al revés) i pot
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resoldre’s de manera positiva o negativa depenent de com s’enfoqui la seva gestió. La seva
superació pot convertir-se en pau positiva i esdevenir un procés transformador que permeti la
resiliència dels individus afectats. Es tracta d’un “procés lògic que sorgeix quan s’intenta fer una
tasca en comú” (Seminario Permanente de Educación para la Paz, 1990) que acaba en disputes
que afecta les actituds i comportaments de les parts involucrades, resultants d’antagonismes o
incompatibilitats entre parts que expressen insatisfacció o desacords. Per a la disminució dels
efectes deshumanitzadors i injustos dels conflictes, a aquests se’ls ha de regular amb una
perspectiva educativa pacífica a través d’espais de llibertat interior i estructural, fonamentats
bàsicament en el diàleg, el qüestionament i la indagació personal i en l’altre (Roa, 2012).
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Il·lustració 3. Procés d'un conflicte per etapes. Font Fisas (1998, p157)

Amb un enfocament global i amb perspectiva de pau, a l’actualitat es podrien catalogar
els conflictes de les següents maneres:
-

Conflictes de legitimitat. Com a conseqüència de la falta de legitimitat d’un règim, absència
de participació política i problemes de distribució del benestar, típics a les “noves
democràcies”

-

Conflictes de transició. Es refereixen a les lluites entre forces rivals per obtenir el poder en
processos de canvi polític

-

Conflictes d’identitat. Amb arrels a les diferències ètniques, lingüístiques… dins de grups
familiars que han entrat en disputa. Tenen com a conseqüència la cerca de la protecció de
la pròpia identitat.

-

Conflictes de desenvolupament. Conseqüència de l’abisme entre rics i pobres.
(Fisas, 1998 p52)
A través d’una investigació de Dudley Weeks, Iglesias afirma que, es tendeix a entendre’s

el conflicte de manera negativa com a sinònim d’una desgràcia, ja que es confon conflicte amb
violència, fet que és comprensible però no justificable, atenent-se als tipus de conflictes vistos

que són més comuns a l’actualitat. Però la resolució de conflictes no té per què ser destructiva, si
en el procés es busca l’alternativa constructivista per a transformar-los, propiciant així la
dignificació humana. És a dir que tenint en compte a la memòria històrica, es pot afirmar que
resulta positiva la provocació de conflictes en forma de desobediència civil i compromís social
davant de situacions injustes per tal de revertir-les (Iglesias, 2007).

S’ha de tenir en compte que malgrat els conflictes puguin tenir caràcter transformador i
positiu, s’ha de saber com potenciar aquests valors a través de l’aprenentatge que predica
l’educació per la pau. Tot i així, hi haurà conflictes de grans magnituds, d’abast internacional o a
nivell domèstic, molt complexes de gestionar que val la pena mirar d’evitar per les enormes
conseqüències que suposen. Per tant és molt important també invertir en prevenció de conflictes,
per avançar-se als fets i minimitzar els efectes a tots els nivells, perquè tal i com diu Fisas “la
construcció de condicions de pau és una tasca que pertoca a tots els segments de la societat (…)
tots tenen possibilitats i oportunitats per influir en el canvi de situacions, i també per preveure
processos de conflicte violent i intentar reconduir-los a expressions positives” (1998 p157).
Però de fet, segons el mateix autor, les formes d’aproximar-se a un conflicte domèstic,
social, laboral, d’Estat… no es poden traslladar dels uns als altres, sobretot en el de casos concrets
als de gran envergadura que requereixen d’unes eines estructurals específiques. Tot i així el més
important és aquesta aproximació de la consciència social a l’afrontació de qualsevol tipus de
conflicte, ja que la violència estructural afecta en un amplíssim sentit a la majoria de la població,
i l’educació pel conflicte representa un compromís per a la resolució i prevenció d’aquests. Citant
Fisas un cop més:
“Si convenim que l’alternativa a la cultura de la violència ha de sostenir-se en la
negociació, el diàleg, la mediació, l’empoderament, l’empatia i la capacitat de gestionar
els nostres propis conflictes, de ben segur que podrem aprendre de tot el que s’ha dit en
quant a negociació, mediació, resolució o transformació de conflictes, tot i que sense
pretensions definitives i amb l’única finalitat d’aprofitar coneixements que puguin ser
traslladats a múltiples activitats humanes”
(1998, p183)
Fisas mateix defineix que hi ha tres maneres d’aproximar-se a un conflicte amb òptica
diferenciada depenent de l’actitud amb la que s’hagi iniciat aquest (negació, evasió, superació,
agressivitat…). A aquestes modalitats s’hi ha fet referència durant la història de l’educació per la
pau de diverses maneres, degut al canvi dels seus analistes i de la complexitat dels propis
conflictes, i segons Fisas citant a Lederach serien les següents:
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-

Resolució de conflictes. Necessitat d’entendre com comença i acaba el conflicte, busca una
convergència dels interessos dels actors

-

Gestió de conflictes. Reconeix que el conflicte no pot resoldre’s i posa l’accent en limitarne les conseqüències destructives, intentant reconduir les divergències.

-

Transformació de conflictes. Accent en la naturalesa dialèctica del conflicte com a procés
intrínsec a la societat. S’assumeix la transformació del sistema i de l’estructura, i suggereix
una comprensió dinàmica del conflicte.
(1998, p185)
A la vegada aquestes fases d’aproximació coincideixen amb les que delimiten la

investigació sobre la pau, que segons Fisas citant Moawad es resumeixen en: fase reformista (pau
negativa), fase reconstructivista (pau positiva) i fase transformativa (pau holística) (1998, p185).
Per què aquestes fases es puguin desenvolupar de manera natural, tal i com suggereix Sara Cobb,
s’ha d’orientar les noves teories del conflicte lluny del positivisme lògic5, que venia influenciant
des de mitjans del segle XX, i encaminar-les a una sensibilització al seu context, interacció, poder
i discurs (Suares, 1996).
Un cop feta l’aproximació, que és la que defineix la perspectiva i intenció del tractament
del conflicte, després hi ha diferents mètodes per a la seva posada en pràctica:
-

Negociació. Relació d’interdependència en la que les parts acorden negociar les demandes
amb o sense ajuda externa, utilitzant tècniques competitives o cooperatives

-

Conciliació. Una tercera persona intervé en una negociació que no ha pogut harmonitzar
interessos. El conciliador es limita a induir a les parts a que debatin les diferències i trobin
les seves pròpies solucions.

-

Arbitratge. Procés semblant a un judici, en el que una tercera persona imparcial adopta una
decisió i aquesta és acatada per les parts implicades.

-

Mediació. Un agent extern ajuda a conduir un procés de consens que pugui derivar en acord
per les parts, amb major implicació que la conciliació.

-

Tècniques mixtes. Processos que combinen la mediació amb altres tècniques, com per
exemple la consulta no vinculant a un especialista.
(Fisas, 1998 p188)
Però més interessant des d’un punt de vista constructiu i de canvi, és centrar-se en

l’aproximació transformadora dels conflictes, també anomenada “resolució analítica de
conflictes” o “models de reconciliació”. Segons Fisas citant a Kevin Clements, es tracta d’una
tipologia que treballa amb una perspectiva a llarg termini, amb profund compromís i voluntat de
5

Enfocament que no fa responsable a cap individu de generar un conflicte i per tant no és necessària la
seva justificació ni responsabilització, positiva o negativa.
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canvi per alterar les arrels del conflicte de tipus intractable o violents. Els models de reconciliació
impliquen idees i processos que persegueixen canviar les relacions entre individus, posant èmfasi
en la superació dels traumes i prejudicis, en el perdó mutu i la reconciliació (Fisas, 1998 p231).
Es pretén un anàlisi exhaustiu per arribar al centre del conflicte per treballar des del seu propi
motor i trobar a la vegada un canvi que tingui sentit al seu context; per el que es precisa una
creativitat constructiva que permeti superar les dificultats i establir noves bases de confiança entre
els agents implicats. “Transformar el conflicte significa transcendir els objectius de les parts en
conflicte, definit altres objectius, agitant-los i no deixant-los reposar, no acomodant-se als
discursos immobilistes” (1998, p233).
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Il·lustració 4. Fase analítica per aproximar-se a un conflicte. Font Fisas (1998, p237)

La transformació de conflictes requereix de la mediació per a la seva resolució, amb
l’actuació d’unes persones que ajudin i no pressionin per a la reconstrucció de la identitat i la
participació dels agents implicats. Però tal i com diu Fisas (1998, p238), la mediació que s’utilitza
per aquests casos no segueix uns patrons generalitzats, sinó que s’adapta al context social del
conflicte fent que participi en la creació de solucions tant el mediador com les parts protagonistes.
Per tant aquesta aproximació als conflictes suposa conscienciar i capacitar a les persones
implicades en la recerca de sortides a través del reforç de la seva confiança i en la pràctica del
diàleg.

Il·lustració 5. Naturalesa i efectes dels agents implicats en un conflicte. Font Fisas (1998, p211)

2.5 Educació per la pau
L’origen de l’educació per la pau té dos moments fonamentals: el seu primer naixement
durant la primera meitat del segle XX amb els moviments de renovació pedagògica6, amb líders
com Maria Montessori, que busquen en aquesta revisió una eina de pau com a reacció a la primera
guerra mundial, amb una perspectiva psicologista i utòpica. I ja després de la segona guerra
mundial, amb líders com Johan Galtung, un segon naixement que sorgeix de la unió del moviment
per la pau i la investigació de la pau. Amb la intenció d’introduir consciència a la ciència,
descobrir les causes de la guerra i la violència per minvar la seva legitimitat com a instrument
polític; des d’una perspectiva inter i transdisciplinar, orientada a l’acció i l’aplicació de recursos
pràctics (Seminario Permanente de Educación para la Paz, 1990).
Aquest doble origen de l’educació per la pau no ajuda a la clarificació de la seva definició,
ni a determinar una nomenclatura i per tant es pot entendre l’educació per la pau en diferents
concepcions, des de la bona educació, l’educació integral, l’educació per l’alliberament… però
totes les perspectives coincideixen en la idea de que “tots els individus viuen en un sol món,
desigual, injust i divers en el que s’ha d’afrontar problemes d’espècie (esgotament dels recursos
naturals, contaminació…), relacions de dependències generadores de desigualtat (de classe,
gènere, raça…) i vulneració dels drets econòmics, socials i polítics dels pobles” (Seminario
Permanente de Educación para la Paz, 1990 p31). Així és com s’arriba a la nova concepció de
pau identificada amb l’eix principal de l’educació dels valors humans, el desenvolupament
personal i social. És a dir, com a una conseqüència de la justícia social, i per tant majors quotes
de benestar que afavoreixin l’exercici de les llibertats i drets (Salinas García & Puerta López,
1998 p76).
A finals del segle XX és quan l’educació per la pau adquireix una importància fonamental,
tal i com afirma José Antonio Carrillo citant a Francisco Barahona “se la descriu com a un conjunt
d’elements que impulsen l’adquisició de valors ètics, principis conceptuals i patrons d’acció
psicosocial, que influeixen en el comportament de la persona cap al seu semblant, tant en el que
es refereix a les seves relacions interpersonals a l’interior d’una societat, com en les seves
connexions amb el món” (Salinas García & Puerta López, 1998 p78).

Segons el Seminari d’Educació per la Pau (1990) en aquest context el terme educació fa
referència a una part del procés de socialització que no es pot considerar neutre en cap cas, ja que
pressuposa l’intent d’acomodar a l’individu a uns valors socials concrets. A diferència de

6

Conferència internacional “La pau per l’escola” celebrada a Praga per l’Oficina Internacional d’Educació
l’any 1927
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l’escolarització, l’educació pretén durar tota la vida i és un procés que es planteja com l’acte
conscient que s’ha de projectar des del compromís, sabent cap a quin model de societat i d’ésser
humà es vol caminar. El seu objectiu és ensenyar des de i per la no violència, i tal i com afirmen
Burguet i Arfelis (2014), la pau és un concepte que es pot aprendre, i no sols mirant d’evitar la
negativitat o la prohibició, sinó que es tracta d’una pedagogia que va més enllà i es centra en
l’actitud proactiva. Sabent que l’educació en si no acabarà mai amb les guerres ni els conflictes,
però emprant-la com a via a l’abast generadora de pau.
Iglesias (2007) qüestiona l’efectivitat de l’educació per la pau en una societat postmoderna
que no promou de manera generalitzada aquests valors, ans tot el contrari es regeix pel
capitalisme, actituds derrotistes i incrèdules. Fins i tot planteja si és acceptable una educació per
la pau dins del sistema educatiu que sigui alhora crític amb el “sistema”. Però a través de la revisió
dels posicionaments marxistes i anarquistes, afirma que de poc serveix una perspectiva radical i
estableix un model sociocrític d’educació per la pau, la intenció del qual és traduir la insatisfacció
i desencís, en compromís a favor d’un canvi a millor. Aquest model considera que els educadors
poden i han de donar respostes crítiques tant des de l’educació formal com la no formal; des d’una
actitud humil, sensata i sense utopies però tampoc instal·lada en la resignació i la integració
acrítica (2007, p25).
Així doncs seguint la proposta de Iglesias, l’educació per la pau no ha de ser exclusiva dels
centres educatius, però és convenient aprofitar la seva estructura de tradició il·lustrada i
democràtica per estendre els objectius de valors i justícia que comparteix amb l’educació per la
pau. A més a més “els seus usuaris estan en edat d’obrir-se al món i una educació adequada els
permetrà construir la seva pròpia escala de valors a partir de la interrelació progressiva amb
l’entorn que els envolta (…) Com més diversitat d’estímuls i coherència ètica ofereixi aquest
entorn, més sòlid serà el procés de maduració afectiva i intel·lectual de l’estudiant” (Roser Batlle
et al., 2001 p16). És a dir que les escoles no deixen de ser microcosmos representatius d’un marc
major, i l’educació per la pau, afectant l’evolució integral de les persones, determinarà el
desenvolupament de relacions solidàries dins d’aquest microcosmos com si es tractés d’un
experiment. A més a més si a l’escola es treballa per enfortir els vincles i en crear xarxes
relacionals sòlides, quan aparegui el conflicte inevitable, la recuperació de l’harmonia serà molt
més fàcil (Burguet i Arfelis, 2014 p48).
D’aquesta manera es trenca des de dins l’estructura de societat depenent, on tal i com diu
Freire, tant llenguatge com individus es troben alienats de si mateixos (1977, p87) i que provoca
un pensament dissociat i un estil de vida nostàlgic i sense compromís amb l’entorn.
Actualment a les escoles del país hi ha establertes vuit competències bàsiques a
l’ensenyament obligatori, establertes per l’informe Delors com són: la comunicació lingüística i
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audiovisual; artística i cultural; tractament de la informació i digital; matemàtica; aprendre a
aprendre; autonomia i iniciativa personal; coneixement i interacció amb el món físic i social i
ciutadana (Burguet i Arfelis, 2014 p89). És evident que algunes d’aquestes permeten treballar
amb perspectiva d’educació per la pau, però Burguet i Arfelis recolzen la necessitat d’incorporar
“noves” (en el sentit de recuperar referències ancestrals) competències de caire ètic que es
corresponguin més amb la cultura de pau. Dits autors entenen com a competència ètica el resultat
al que s’arriba havent desenvolupat un conjunt d’aspectes de la personalitat moral que
s’experimenten en situacions d’interacció social en que es planteja un conflicte moral (2014, p90).
Aquesta competència per tant, implica l’anàlisi de la pròpia conducta, fent que confronti l’origen
i sentit de les decisions i valors implícits.

Com ja es venia afirmant amb aportacions d’Iglesias (2006) en l’apartat “2.4.2 Sobre els
conflictes”, l’acció d’aproximar-nos als conflictes amb actitud de desobediència, és la manera de
desmuntar la violència estructural. Perquè sigui possible, l’educació per la pau s’ha de projectar
des de la democràcia i ha de combinar “la capacitat de rebel·lió, la dissidència i l’esperit crític, i
a la vegada, la capacitat de resoldre i regular els conflictes per mitjans incruents” (Seminario
Permanente de Educación para la Paz, 1990 p37). Per tant la metodologia de l’educació per la pau
es desenvolupa entorn a aprendre a descobrir i confrontar conflictes per resoldre’ls adequadament.
La proposta metodològica del Seminario Permanente (1990, p40) es la següent:
-

Creació de clima favorable

-

Definició del conflicte

-

Reconeixement de les seves causes

-

Descripció del conflicte: origen, desenvolupament, situació actual

-

Buscar noves solucions

-

Escollir possibles solucions

-

Aspectes pràctics, responsabilitats concretes per fer-los efectius

-

Avaluació
Perquè aquesta metodologia resulti efectiva, el primer pas consisteix en millorar

l’autoeducació i l’autoconeixement. És així com, basant-se en les ensenyances de Gandhi entre
d’altres, Iglesias estableix l’autopacificació crítica que defineix com “el camí per realitzar-se com
a persones receptives, comprensives i compassives, que a la vegada suposarà una superació de les
pròpies pors i el control de les projeccions violentes” (2007, p39). Una acceptació conscient i
humil de totes les facetes de la pròpia persona (virtuts, defectes, pors, problemes interns mal
resolts…), possible a través d’una bona educació emocional, facilitarà la posterior acceptació i
reconciliació amb l’altre i amb la vida. Aquest és un procés introspectiu el qual s’ha de començar
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prenent consciència de la quota de responsabilitat que hom té; des del nivell personal i relacional
amb les accions i paraules directes, fins al mer fet de formar part d’una societat concreta. Es tracta
d’una via de coneixement que durant anys va ser mal vista o estigmatitzada pel psicoanàlisi
freudià, i és que segons Iglesias citant a Fromm, és una por que va lligada amb la por a la llibertat
i la tendència natural de l’ésser humà a fugir i abandonar la independència del jo per fondre’s en
quelcom més gran (2007, p74).
Com més es recorri en el camí de l’autoconeixement millor serà la salut emocional, i per
tant es generarà una autoestima crítica i serena i una actitud responsable. Entenent aquesta última
“no com els esdeveniments que determinen la vida, sinó la forma en que s’escull reaccionar
interiorment davants d’aquests esdeveniments” (2007, p87). L’autopacificació crítica permet a
hom viure amb responsabilitat i pertinença sobre la seva vida. Aquest fet facilita la transformació
personal esdevenint una persona educadora, havent superat el model de persona estereotipada;
per tant l’autopacificació permet la transformació social.
Freire (1977) reconeix que l’aproximació espontània de l’home vers la realitat és des
d’una posició ingènua, però que a través de l’exercici de l’acció-reflexió i per tant, la presa de
consciència7, l’home assumeix el paper de subjecte participant actiu en la seva realitat i
aconsegueix el punt de vista de la crítica. Freire aposta per una posició utòpica, no entesa com un
idealisme irrealitzable, sinó com el fet de dur a terme l’exercici reflexiu i de compromís necessari,
a la vegada qüestionador i alliberador de la norma imposada.
Així doncs l’educació per la pau sempre ha d’estar projectada des del coneixement
generat a través de la reflexió de les persones i de l’anàlisi del seu entorn (Freire, 1977). Sinó
s’articula així, es corre el risc d’adoptar mètodes educatius que redueixen a la persona a objecte
en comptes de subjecte, i per tan el desenvolupament d’una educació prefabricada que perpetua
el sistema de rols opressor/oprimit. Ans al contrari l’educació, i específicament l’educació per la
pau, s’ha de projectar sabent que ensenyar no és transferir coneixements, sinó crear possibilitats
per a la producció pròpia (Freire, 1997). Ha de suposar un instrument vàlid perquè les persones
arribin a considerar-se elles mateixes, es relacionin de manera positiva entre elles i esdevinguin
així subjectes de la seva pròpia circumstància. Quan això succeeix les persones s’alliberen, deixen
de ser oprimides, però com que han adquirit capacitats crítiques, no s’adhereixen al rol d’opressor
que fins llavors havien vist en altres i per tant es trenca la cadena.
Quan l’educació per la pau es projecta de manera alliberadora, i no domestica o jutja,
s’aconsegueix que les persones s’involucrin en el procés històric, que responguin als desafiaments
del seu entorn, que participin de manera activa i creadora en períodes de transició i que les

7

En termes de Freire “exercici de la concientització”
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relacions socials siguin recíproques (Freire, 1977). Perquè el desenvolupament de l’educació per
la pau sigui efectiu i possible, prèviament s’ha de revisar a fons els sistemes educatius tradicionals
i democratitzar la cultura. A més a més, la pau no és quelcom que s’aconsegueix i s’instaura amb
claredat, sinó que és un estat al que s’arriba i s’ha de mantenir. Per tant cal establir uns elements
educatius per permetin preservar-la a la vegada que entendre-la com a cultura (Burguet i Arfelis,
2014). Per això mateix també és important tenir en compte el paper del professorat en tant que
gestor de convivència pacífica, és a dir que la pau no ha de quedar relegada a una mera matèria
educativa sinó que ha de filtrar-se en tots els aspectes socioeducatius i garantir la formació de tots
els agents socials.

2.5.1 Des del joc i el teatre
Si es pensa en teatre com a mitjà d’actuació per la pau i sistema democràtic, la principal
referència és Augusto Boal, qui basant-se en la teoria de la pedagogia de l’oprimit de Freire,
estableix les bases del que s’anomenarà teatre de l’oprimit, prenent el mateix punt de vista crític
i activista que el seu compatriota. Així doncs, buscant sobretot la implicació dels participants i la
seva conversió en agents actius de la societat, Boal (2002) estableix tres mètodes per desenvolupar
el teatre:
-

Teatre imatge. Tècnica intuïtiva per tractar opressions interioritzades. A través d’imatges
de transició per debatre sobre un tema sense utilitzar la paraula, només utilitzant el propi
cos i algun objecte.

-

Teatre invisible. S’estructura una petita peça a partir d’un text escrit que serà la base per la
part de fòrum. Ha de tenir interès pels futurs espect-actors8, no obstant es presenta fora del
teatre i davant d’espectadors que no coneixen el seu paper actiu.

-

Teatre fòrum. És el següent pas al teatre invisible, per fer possible la participació conscient
de l’espectador en una acció dramàtica. El tema ha de ser d’interès tant per actors com
espect-actors, i es fa un escalfament previ amb jocs per estimular la creativitat i fomentar la
implicació i vincle amb el grup.
Boal (1980) explica com ja en els seus orígens a la Grècia clàssica, el teatre estava dotat

d’un caràcter democràtic i llibertari, que va ser precisament el que va propiciar l’aparició de
mecenes, l’estructura física del teatre i l’exclusivitat de participació dels actors com a eina de
dominació i poder. D’aquesta manera es marquen les primeres barreres entre la producció i

8

Terme propi de l’autor que utilitza per definir aquell espectador que en un moment de l’obra també
passar a ser actor
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activitat cultural amb la majoria de la societat, convertint-se aquesta en un mer agent passiuobservador.
A més a més la posterior divisió entre actors protagonistes i secundaris, reafirmava la
diferència entre el poble com a massa i l’aristocràcia com a nucli de poder. És per això que Boal
reivindica el poder del teatre com a eina de recuperació de la democratització i l’empoderament
social, fer que el teatre sigui una experiència en la que “es destrueixen les barreres entre actors i
espectadors: tots han d’actuar, tots han de protagonitzar les necessàries transformacions de la
societat” (1980, p12). Així doncs el que pretén
Boal amb la poètica de l’oprimit és que el teatre
suposi un entrenament per l’acció real, ja que
aquest no és revolucionari en si mateix però si
que pot ser un assaig per a la revolució.
Perquè

això

sigui

possible,

les

companyies de teatre han de transferir les eines
de producció teatral al poble; la primera de les
quals és la comprensió del propi cos humà,
dominar-lo per tornar-lo més expressiu.
D’aquesta manera el cos, i per tant la persona,
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passa de ser objecte a subjecte, a la vegada que
el teatre esdevé un llenguatge expressiu viu i
present, no quelcom acabat i passat (1980,
p22). D’aquesta manera, tal i com es reflexa a

Il·lustració 6 Esquema teatre de l'oprimit (Boal, 1980)

l’esquema de la il·lustració 6, les eines que proporciona el teatre de l’oprimit suposen un camí
per arribar a l’empoderament i compromís social de la població.

Ja al 1990 dins de la proposta metodològica que fa el Seminario Permanente, es té en
compte com a tècniques de visualització produccions artístiques, com ara els jocs de rol, circ,
titelles… com a eines efectives per la indagació/recerca de solucions a conflictes. La seva
efectivitat resideix en (tal i com s’ha apuntat a l’apartat “2.3 Mediació Artística”) la fàcil
aproximació a un pla cognitiu abstracte necessari per accedir a la comprensió dels valors socials
que es pretén promoure. I és que tal i com afirma Garaigordobil (2006, p18), el joc és una peça
clau en el desenvolupament de l’infant i per tant de la persona, perquè guarda connexions
sistemàtiques amb nombrosos fenòmens cognitius i socials com la creativitat, la comunicació, la
solució de problemes, l’aprenentatge de rols socials…

Segons Ortega (1998) l’educació per la pau té un caràcter completament transversal i
interdisciplinari que ha d’arribar més enllà de l’educació formal, així que el seu contingut ha
d’escapar de les assignatures tradicionals i trobar noves metodologies educatives a través del joc
i la creació. En aquest sentit, Blasich (1982) proposa més assertivament utilitzar el concepte de
dramatització ja que aquest porta implícit les principals dimensions teatrals i la voluntat de
l’activitat pedagògica. Tenint en compte aquesta connotació intrínseca que fa de la dramatització
un procés natural d’aprenentatge, no s’ha d’acceptar que dita activitat quedi relegada a l’àmbit
extraescolar. Segons Blasich “el fi de la dramatització és verificar, durant l’aprenentatge escolar,
com un grup sent i percep un problema humà i de prou pes cultural; és portar en el mateix moment
de l’aprenentatge, a una expressió que sigui a la vegada declaració i verificació, conquesta i
control crític de la pròpia sensibilitat del problema” (1982, p13).
Mirant d’aprofundir en el procés analític-crític postulat sobretot per Piaget9, on les
metodologies cooperatives com el joc i el treball en equip donen grans resultats, es troben autors
com Antonio Cardona i Francisco Luis Rodríguez que aposten per l’actuació de l’educació per la
pau mitjançat el teatre popular o els jocs de rol perquè “permet que el participant adquireixi noves
capacitats, que no formi judicis apriorístics, descobreixi que no existeixen solucions absolutes i
reconegui el valor del debat davant de posicions dogmàtiques” (Salinas García & Puerta López,
1998 p131). Segons Garaigordobil (2006, p22/26) “el joc simbòlic social implica un procés de
negociació necessari per arribar a acords que permetin mantenir l’activitat del joc, per tant
incentiva la comunicació (…) el joc de rol permet al nen situar-se en el lloc de l’altre, per tant és
una manera d’aprendre un comportament social”. En pro del teatre, Carmen Ruiz afegeix que
“serveix com a referència per la conductualització a través de la visió i judici crític d’estereotips
i rols tradicionalment assignats a certes situacions i/o persones. A través del teatre es pot
reflexionar sobre ideals de comportament, alhora que s’estableixen noves normes de convivència
que fins ara només es concretaven a la teoria, quan en realitat el que interessa és arrelar-les a la
societat, convertint-les en una autèntica formulació de valors educatius” (Salinas García & Puerta
López, 1998 p144).
Tant el joc de rol com el teatre permeten a la persona explorar el seu lloc al món, i resulten
en si mateixos activitats generadores de valor moral, ètic, autodomini i exercici de la voluntat.
Tal i com s’observa a Garaigordobil citant a Vygotski, el nen o individu que juga fa el que desitja
a la vegada que es sotmet a la norma vigent, és a dir que aprèn a autoregular i compaginar les
seves necessitats i desitjos reals amb l’adequació al seu context. Prenent aquestes capacitats com
a virtuts i primer pas per a l’autoconeixement i no com una assimilació de l’individu a la massa
social. A la vegada, aquestes autoexploracions que realitzen els participants han de ser captades

9

Jean Piaget (1896 – 1980) filòsof i psicòleg experimental famós per les seva teoria del desenvolupament
cognitiu i estudis sobre la infància.
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com a inputs pel mediador, qui ha de ser capaç de reconèixer-los per així intervenir des de la
intuïció. Apreciant ràpidament els canvis per oferir alternatives de diagnòstic i expressió (Blasich,
1982).
Quan s’actua en educació per la pau des del teatre, s’ha de fer des d’un punt de vista no
tan enfocat a resoldre el conflicte ni en continguts escolars, sinó en la generació de valors humans
i en l’actitud prosocial que posteriorment ajudaran a la prevenció de conflictes (com ara la
tolerància, el respecte, l’autodomini, reflexió, altruisme, cooperació…). Perquè això és compleixi,
Educació en el lleure (2001) proposa com a marc uns objectius educatius basats en quatre grans
valors:
-

Utopia. Que els infants desitgin contribuir i esforçar-se a millorar el seu entorn fent front
als problemes, identificant les situacions d’injustícia.

-

Iniciativa. Que descobreixin la satisfacció de ser i sentir-se protagonistes, afrontin reptes,
problemes i conflictes amb responsabilitat, siguin capaços de construir els seus propis
projectes

-

Solidaritat. Que aprenguin a conviure en grup, superant l’egocentrisme i sent sensibles a les
situacions i problemes dels demés.

-

Felicitat. Que aprenguin a ser feliços, a fer feliços als altres a partir d’experiències vitals
senzilles i intenses, amb poc consum i molta implicació personal
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Cardona i Rodríguez proposen un mètode en dues fases: primerament generar

experiències vitals en l’individu que li provoquin dissonància al situar-se en actituds noves,
adoptant un rol formalitzant de manera imaginària una actitud empàtica. En la segona fase, es
trenca la internalització com a mecanisme conformista de l’individu. Aquest entra en contradicció
entre els seus actes i valors, i es desenvolupa un mecanisme de projecció personal on es
personalitzen les experiències, i per tant faran que l’individu actuï en base als nous valors que es
vol inculcar (Salinas García & Puerta López, 1998 p130). Analitzant la proposta per punts es
desenvoluparia de la següent manera:
-

Llançar idees. Motivació grupal i promoció de la creació

-

Acció. Realització de la proposta del grup que indueixi a l’experiència sobre un determinat
aspecte que permeti analitzar situacions

-

Qüestionament. Reflexió col·lectiva sobre la temàtica i vivència. Responent a preguntes
“Què hem vist, escoltat, sentit…?”

-

Anàlisis de l’experiència. S’analitzen les postures expressades pel grup buscant una síntesis.
Es situa l’anàlisi en el pla de les idees-concepte per generar un augment del coneixement
grupal

-

Coincidir amb la realitat personal. Relacionar aplicant les conclusions amb la realitat del
grup. Es situa l’anàlisi en el pla de les idees-valors generant canvis d’actituds i materialitzant
mecanismes individuals

-

Síntesis. Plantejar al grup respostes operatives traslladant els valors analitzats als pla de les
habilitats buscant un canvi d’hàbits. Procés de re-creació.
Com a objectius, aquesta proposta es planteja l’aprenentatge del diàleg, negociació i

recerca de nexes d’unió entre conflictes; el desenvolupament de l’empatia i acceptació de l’altre;
el coneixement, apreciació i respecte cap als valors dels demés, concebre’ls com a enriquiment
personal; el desenvolupament d’actituds d’acollida, altruistes i cooperació; l’establiment de
relacions constructivistes; l’aprenentatge de la responsabilitat i compromís; l’exercici de la presa
democràtica de decisions; l’acceptació del bé comú; l’establiment d’una postura personal flexible
i equilibrada entre l’oposició i el conformisme; l’exercici de la serenitat, autodomini i reflexió;
l’exercici de la crítica compromesa; l’aprenentatge de la confiança, cultiu de l’alegria i
l’optimisme (Salinas García & Puerta López, 1998 p81)
Com ja s’ha apuntat, el joc aporta grans beneficis per al desenvolupament de la persona,
però si s’actua des del teatre la proposta es pot introduir des dels jocs cooperatius, els quals
comporten beneficis com: la participació, la comunicació i la interacció amistosa i positiva, la
cooperació i la creativitat (Garaigordobil Landazabal & Fagoaga Azumendi, 2006). I és que en
paraules de Boal (2002) “el teatre és una forma de coneixement i ha de ser també un mitjà per
transformar la societat. Pot ajudar a construir el futur en comptes d’esperar passivament a que
arribi”.

2.6 Filosofia del cuidat segons Comins
En aquest apartat es vol dedicar a fer un anàlisi a la proposta coeducativa per la pau que
fa l’autora Irene Comins (2009) des del que anomena la filosofia o ètica del cuidat. Una
perspectiva feminista que planteja la reconsideració dels valors i virtuts considerades menors o
quotidianes al llarg de la història, però que realment són les més humanes (amor, entrega,
preocupació per l’altre, dedicació…) i les que perpetuen i fan més agradable la vida i per tant la
convivència. Citant a la pròpia autora “la història ens demostra que les virtuts heroiques ens porten
a la guerra i la desolació” (2009, p76) per això la filosofia del cuidat es basa en la teoria de la noviolència, amb la que comparteix la premissa de la transformació pacífica dels conflictes.
La no-violència té dues característiques fonamentals: la capacitat de transformació en
allò proper, és a dir l’interès per les accions quotidianes, l’actitud de respecte a la vida i l’entorn
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social. I en la perseverança, entesa com una forma de vida i no en una sèrie d’actes esporàdics,
en definitiva la importància que hom mantingui la coherència entre pensament-emoció-acció.
Comins afirma que tant la filosofia del cuidat com la no-violència tenen com a eix vertebrador la
força de l’amor (2009, p85), entenent-lo com un concepte holístic de l’amor cap a la naturalesa,
a la comunitat, a un mateix… i sobretot com l’antagonista de la violència, i per tant generador de
pau en si mateix. Aquesta noció d’amor també té a veure amb la necessitat de reconeixement que
hom necessita i que depenent de com es satisfaci determinarà la seva autoestima. “Si a un nen
petit li mostrem amor i reconeixement, creixerà amb un autoconcepte sa i segur de si mateix (…)
bàsic per poder plantejar alternatives als conflictes. La capacitat del no-violent és la de trobar les
parts bones en l’altre i mirar de potenciar-les” (2009, p85).
Així doncs davant d’un conflicte, l’ètica del cuidat posa el focus d’atenció en la
satisfacció de les necessitats, al contrari de l’ètica de la justícia que es centre en la penalització i
regularització de l’agressivitat. Comins creu que és un error limitar la moral a la resolució de
conflictes, ja que ignoren la part humana i circumstancial de cada cas i per tant el càstig de la
justícia genera més violència (2009, p81).
L’autora defensa aquest posicionament com una ètica feminista per dos motius: per la
relació històrica de les virtuts quotidianes amb la figura de la dona, per tant la seva resignificació
suposa una reivindicació. I per la voluntat de trencar la dicotomia estructural del pensament
occidental, tant home-dona, bé-mal, guanyadors-perdedors. Segons Comins citant a Burguet “La
cultura de gestió de conflictes que defensem parteix de la base de que els dualismes comporten
nous conflictes futurs, i que una bona prevenció s’inscriu en una bona gestió dels conflictes
presents, abandonant dualismes i buscant posicions intermitges” (2009, p81).
La manera que Comins proposa per a la construcció d’una nova cultura de pau és a través
de la reformulació de la concepció del temps, que permetrà la capacitat moral pel diàleg, la
reflexió crítica i la participació sociopolítica (2009, p164). Aquesta reformulació del temps és
necessària a nivell global, tant pel que fa a la conciliació familiar, les jornades laborals, el temps
d’oci i l’estructura educativa, sovint centrada en l’acompliment del currículum. “L’acceleració
del ritme de vida provoca que l’accés al coneixement circumdant sigui menor, i per tant activa
una despreocupació al respecte, amb el que el sistema (desenvolupament tècnic, capitalisme…)
s’encarrega de mantenir-nos en aquest cercle i no despertar el pensament crític, la responsabilitat
i la solidaritat” (2009, p168). Al respecte l’autora proposa la reivindicació d’un temps col·lectiu
amb menys pressió i més distès, basat en exemples d’altres cultures i èpoques, que permetria a
les comunitats dedicar més temps a les relacions interpersonals i per tant garanteixen una major
estabilitat emocional i riquesa vital.
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En definitiva la filosofia del cuidat és una ètica cívica, basada en la implicació i la pràctica
democràtica i activa de la ciutadania (2009, p188).
“Els valors ciutadans tradicionals de justícia, igualtat i llibertat, inscrits en el llenguatge
de drets, estan empobrits per la seva insensibilitat cap als valors relacionals que
desenvolupa l’ètica del cuidar. Per tant és precís transformar les normes públiques
desenvolupant un nou llenguatge conceptual. L’ètica de la justícia és impersonal, en canvi
la del cuidat significa actitud de compartir, d’aprendre a pensar en la resta i de
desaprendre. L’ètica ciutadana s’alimenta de les arrels afectives, familiars i interpersonals
per tant no es pot continuar l’obsoleta dicotomia entre l’esfera pública i la privada”
(2009, p193)
L’educació en el valor del cuidat com a valor cívic és intrínsec a una educació en el
sentiment de la responsabilitat circumdant. Segons Comins citant a Cortina “l’estat paternalista
ha generat un ciutadà depenent, passiu, apàtic i mediocre (…) un ciutadà que no es sent
protagonista de la seva vida política” (2009, p194). L’ètica de la responsabilitat neix així d’una
consciència de la interconnexió, sentiment de que allò que hom fa pot modificar la realitat que
l’envolta i que sempre té un marge de capacitat de transformació.
Per tant l’ètica del cuidat basada en la responsabilitat i la interconnexió, és l’element clau
per reactivar un sistema democràtic participatiu, que alhora serà la comunitat apoderada capaç de
gestionar una cultura de pau. Seguint la idea de Lister, Comins proposa la deconstrucció de les
esferes públiques i privades i del reconeixement de la influència mútua entre elles. Per tant troba
adequada la posada en pràctica d’aquestes experiències participatives amb objectiu global, però
enfocada a l’esfera local (barri, escola…), ja que resulta pròxim a l’individu i facilita aquesta
responsabilitat i reconeixement (2009, p197).
Aquest procés de democratització dels Estats és bàsic per un desenvolupament de la pau,
ja que amb aquesta perspectiva d’ètica cívica la ciutadania aprendrà a conèixer, a fer, a ser i a
viure junts (2009, p199). Per tant se’n entén implícita una coeducació sentimental, ja que l’ètica
té molt a veure amb les emocions, les quals constitueixen en molts casos el motor d’acció moral.
Recuperant la idea rousseauniana de que el sol racionalisme port degenerar fàcilment en abús, és
necessari l’aprenentatge afectiu perquè la responsabilitat buscada a través de l’ètica cívica s’activi
i es transformi en compromís.
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Comins proposa que aquesta educació emocional sigui coeducació pràctica, és a dir que
sigui igual tant per homes com per dones i que també es produeixi entre ells. Ja que “en la majoria
de societats les nenes són educades en la compassió, obediència i cooperació. En canvi s’educa
als nens a la competència i a l’agressivitat, cosa que només resulta una precoç i legitimada
exposició a la violència” (2009, p201) a part de l’evident perpetuació de rols de gènere.

Il·lustració 7. Desenvolupament de capacitats en el temps lliure en la infància i joventut. Font Comins (2009, p253)

Per tant es busca que s’imparteixi de manera pràctica per tal de generar emocions
empàtiques que propiciïn la comprensió grupal, i per tant una expressió saludable dels sentiments
sense restriccions de gènere.
L’autora considera quatre maneres d’educació pràctica en l’ètica del cuidat a les escoles:
-

L’ús de la literatura

-

Considerar la imaginació com a capacitat de veure el present d’una nova forma

-

Promoure un ambient a l’aula que afavoreixi la vivència real d’experiència del cuidat

-

Utilització de dilemes per ajudar al desenvolupament moral
D’aquesta manera amb les dues primeres s’aprofita el potencial creatiu i la imaginació,

amb les altres dues la capacitat d’imitació coma forma relacional i d’aprenentatge de la infància
(2009, p226). A més a més planteja l’ús de dilemes complementat amb un posterior procés de
diàleg i reflexió, combinant així les dues teories bàsiques sobre educació moral: l’educació del
caràcter i la del desenvolupament del judici moral. Vencent d’aquesta manera la noció del temps
restringit i el perill de l’adoctrinament, perquè la voluntat no és la de transmetre continguts
concrets sinó a desenvolupar el propi judici moral.
Citant a Hansen, és positiu actuar des de l’aula perquè estan plenes de significat moral,
però no s’ha d’exigir al professorat ser model de totes les virtuts, sinó ser un exemple d’aspiració
per aconseguir una vida moralment plena (2009, p244). Des d’un punt de vista neutral, fidel als
seus propis ideals però incentivant a que els alumnes prenguin els seus. Basant-se també en la
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teoria aristotèlica de que el mer coneixement no és suficient motor per a l’acció, pel que s’ha de
convertir la virtut en un hàbit, aprendre fent. Que si es combina aquesta apreciació amb la idea
de comunitat ideal de comunicació d’Habermas, que considera a tots els subjectes com a
interlocutors vàlids dels que es pot aprendre, s’aconseguirà una metodologia de treball horitzontal
i l’ambient de confiança necessari de cada individu cap a si mateix i cap a la resta del grup.
Per promoure la pràctica moral a les aules, a més a més de la recompensa amb elogis,
Comins cita a Noddings qui proposa reforçar els estudiants amb atribucions causals positives de
les seves accions i tenir expectatives positives sobre les seves accions i intencions, especialment
en forma de reforç social (2009, p251). L’autora dóna importància en aquest punt a la
coresponsabilitat dels agents educadors a part del mestre, és a dir família i altres agents socials,
als quals anima a participar si més no com a espectadors d’aquestes activitats.
La suma d’aquestes pràctiques on s’estimula la reflexió crítica amb les retribucions
adequades, donaran com a resultat l’aprenentatge de la conducta prosocial, la pèrdua progressiva
de l’egocentrisme, i per tant conclusions més pacífiques a conflictes interpersonals.
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3. OBJECTIUS
Per a la realització de la present investigació s’ha plantejat els següents objectius:

Objectius generals
Comprendre en profunditat què s’entén per cultura de pau i quin és el seu estat
en el pensament col·lectiu de la societat actual.
Conèixer què poden aportar els processos de mediació artística a l’educació per
la pau; a través de l’estudi de cas del projecte Murs

Objectius específics


Conèixer quins elements de la pràctica artística poden resultar beneficiosos per a
la cultura de la pau.



Identificar d’on sorgeix l’idea de projecte de Murs, com es sustenta i amb quina
perspectiva paradigmàtica actua.



Detectar i conèixer el protocol del CEIP Reixac en matèria de resolució de
conflictes.



Valorar efectes de Murs a través d’experiències vivencials.
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4. METODOLOGIA
Tenint en compte que la present investigació s’emmarca dins el camp educatiu, per
aplicar-hi el mètode científic s’ha trobat oportú fer-ho des d’una perspectiva qualitativaconstructivista. Al contrari de la quantitativa, és l’orientació metodològica que té com a objectiu
la comprensió de la complexitat de l’experiència humana: com viuen les persones i construeixen
els significats del món social i com aquestes són integrades en la cultura, el llenguatge… en
definitiva en la societat; amb la finalitat de desenvolupar construccions de la realitat compartides
que il·luminin un context particular i proporcionin hipòtesi de treball (Latorre, Rincón Igea, &
Arnal, 2003). I és que no tots els fenòmens educatius (valors, actituds, creences…) poden reduirse a aspectes quantitatius i ser sotmesos a experimentació, sinó que han de ser estudiats
primordialment des de plantejaments humanístics-interpretatius (Bernardo Carrasco & Caldedero
Hernandez, 2000). L’investigador qualitatiu, tal i com afirma Latorre (2003, p199) citant a
Maykut i Morehouse, intenta penetrar en l’interior de les persones per conèixer aquests fenòmens
educatius i entendre’ls des de dins.
L’enfocament de la metodologia qualitativa es caracteritza per ser holístic, inductiu i
idiogràfic (Latorre et al., 2003). Holístic en el sentit que estudia la realitat des d’una perspectiva
global. Inductiu perquè les categories, patrons i interpretacions es construeixen a partir de la
informació recollida. I idiogràfic perquè s’orienta a comprendre i interpretar allò singular dels
fenòmens socials. Però igual que passa amb la metodologia quantitativa, ha d’haver-hi uns criteris
que assegurin el rigor científic dels resultats que s’obtindran, que tenint en compte a Carrasco
(2000, p104) citant a Lincoln i Guba, els criteris són quatre:
a) La veracitat, quan les dades recollides responen a la realitat. En metodologia qualitativa
es correspon amb la credibilitat
b) L’aplicabilitat, possibilitat d’aplicar els descobriments obtinguts a altres contextos
similars. Es correspon amb la transferibilitat.
c) La consistència, el grau en que s’obtindrien els mateixos resultats en cas de repetir la
investigació. Es correspon amb la dependència.
d) La neutralitat, seguretat de que els resultats no estan esbiaixats. Es correspon amb la
confirmació
Per assegurar la credibilitat també s’ha d’utilitzar un seguit d’estratègies, tals com:
l’observació perseverant, el judici crític d’investigadors externs, la utilització de material
referencial i la triangulació. Aquesta última és molt important, i segons Carrasco (2000, p105)
consisteix en recollir dades d’una situació des de diversos angles per comparar-les i contrastarles. Existeixen diferents tipus de triangulació i la que s’utilitzarà en la present serà una tipologia

43

múltiple, incloent la temporal, espacial i metòdica. A la vegada aquestes tècniques garantiran la
confirmació de l’estudi, a la que es complementarà amb material fotogràfic, gravacions i
transcripcions textuals.
Per fer possible la transferibilitat s’aplicaran mètodes tals com la descripció densa i la
recollida d’informació abundant a través del diari de camp, amb notes in situ durant les sessions
de pràctiques. Pel que fa a la dependència, com que es tracta d’una investigació individual de
curta durada el més adient serà utilitzar mètodes solapats com ara entrevistes, qüestionaris… per
fixar focus d’interès en els que poder basar-se en el cas de reproduir-se l’estudi.
Seguint la lògica de la metodologia qualitativa, tal i com ja s’ha apuntat, l’estudi es
planteja des d’un paradigma interpretatiu – crític. Aquesta és una perspectiva que pretén endinsarse en el món personal dels subjectes, en la comprensió del que és únic i particular en cada un més
que en allò generalitzable. Emfatitza la interpretació de la realitat educativa des dels significats
de les persones implicades (Latorre et al., 2003). I seguint citant a Latorre, també hi ha una
intenció crítica ja que aquest enfocament introdueix la ideologia de forma explícita i l’autoreflexió
crítica en els processos de coneixement; amb la finalitat d’analitzar i transformar l’estructura de
les relacions socials i donar resposta a determinats problemes generats per aquestes. Per tant dota
de caràcter emancipador i transformador a les organitzacions i processos educatius
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Dins de la metodologia qualitativa hi ha bàsicament dues maneres de plantejar una
investigació: l’etnografia i l’estudi de cas; i en la present que ens ocupa s’ha escollit l’estudi de
cas per delimitar la recollida de dades i l’extracció de conclusions.
L’estudi de cas constitueix un dels models generals d’investigació en ciències socials,
consistint en una descripció i anàlisis detallats d’unitats socials o educatives úniques, i amb la
finalitat de comprendre la profunda realitat singular –ja sigui d’individu, família, grup,
comunitat… (Latorre et al., 2003). Així doncs, l’aproximació al context es farà a través d’una
observació de tipus etnogràfica o participativa, on l’observador participa en la vida del grup que
estudia, sotmetent-se a les seves regles per no interferir en el curs natural del seu desenvolupament
(Bernardo Carrasco & Caldedero Hernandez, 2000)
Tenint en compte que el projecte es desenvolupa a dues escoles de context social
diferenciat, l’ideal seria poder fer un estudi de cas dels dos i una comparativa tant de la
funcionalitat de les metodologies emprades com de l’efectivitat del projecte en diversos contextos.
Però per impossibilitat personal de la investigadora, només es podrà assistir a les sessions del
CEIP Reixac, així que malauradament l’idea de la comparativa queda descartada des de l’inici.

És important remarcar que la intervenció i observació en el camp d’estudi es farà seguint
les normes deontològiques de la investigació educativa, i és que els estudis amb éssers humans
estan limitats per condicions de tipus moral i ètic que afecten als subjectes que hi participen
(Latorre et al., 2003) Per tant, segons Latorre citant a D. Fox (2003, p50) perquè la investigació
sigui lícita ha de respectar els drets inalienables dels alumnes tals com el consentiment informat,
l’anonimat, la confidencialitat, la protecció física i mental i la cessió de la informació recollida
als participants si així ho sol·liciten.

Per a la recollida de dades s’utilitzarà estratègies etnogràfiques tals com l’observació
participant, l’entrevista informal o semi-dirigida atenent-se a cada cas tenint en compte que l’edat
dels participants oscil·la en els 10 anys. Entenent aquesta eina tal i com diuen Bernardo i
Calderero citant a Pérez Serrano (2000, p120) com a una actitud de disponibilitat total sense
prejudicis, comprensiva i objectiva que permet acollir coneixement sense crítica i consell; una
actitud que no dirigeix les respostes de l’entrevistat en un determinat sentit. Per a la seva
realització i posterior transcripció, les entrevistes seran enregistrades en àudio, pel que s’ha
requerit el consentiment informat de cada participant o tutors legals d’aquests.
També s’utilitzarà qüestionaris i material escrit tant de tipus oficial (arxius referents a la
planificació del projecte estudiat, estudi sobre els conflictes a l’aula elaborat per Vanesa Prados)
com personal (diari de camp). Aquestes tècniques s’ajusten a les necessitats de l’investigador
educatiu proporcionant coneixement vàlid sobre els processos a l’aula: redueix la distància entre
la investigació i els subjectes, convertint-se aquests en protagonistes, a la vegada que constitueix
una eina amb potencial per a l’anàlisi crític de la pràctica docent (Latorre et al., 2003).

Taula 2. Origen de la informació recollida a l'estudi de cas

Informant 1

Joel Álvarez (Art&coop/dinamitzador)

Informant 2

Vanesa Prados (cap d'estudis/tutora 5è A 2016-17)

Informant 3

Imma Villanueva (tutora 5è B 2017-18)

Informant 4

Alumnes 5è B

Informant 5

Susana Ferran (tècnica Servei Acció Comunitària a Montacada i
Reixac en el període que s'estableix el projecte
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5. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ
Per a l’elaboració de la present investigació i recollida d’informació es disposarà de
recursos propis de la metodologia qualitativa i de l’estudi de cas. Els indicadors en cada cas seran:
Taula 3. Recollida de dades pels objectius generals.

1. Comprendre en
profunditat què s’entén per
cultura de pau i quin és el seu
estat en el pensament
col·lectiu de la societat actual

•Anàlisi fonts bibliogràfiques: “Educar
pacificando” de Calo Iglesias, “Cultura de paz y
gestión de conflictos” de Vicenç Fisas
•Entrevistes als agents informants clau

2. Conèixer què poden
aportar els processos de
mediació artística a la
cultura de pau, a través de
l’estudi de cas del projecte
Murs

•Posant en relació la taula 1 amb l’observació feta
durant les sessions del projecte.
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Taula 4. Recollida de dades pels objectius específics.

3. Conèixer quins elements de
la pràctica artística poden
resultar beneficiosos per a la
cultura de pau.

•Posant en relació la MA amb l’educació per la pau
a través de “Filosofia del cuidar” d’ Irene Comins.

4. Identificar d’on sorgeix el
projecte, com es sustenta i
amb quina perspectiva
paradigmàtica actua.

•Entrevistes no formals als informants 1 i 5

5. Detectar i conèixer el
protocol del CEIP Reixac en
matèria de resolució de
conflictes.

•Entrevistes no formals als informants 2 i 3

6. Valorar efectes de Murs a
través d’experiències
vivencials

 Entrevistes semi dirigides als informants 4
 Entrevistes no formals als informants 2 i 3
 Enquesta de valoració del públic a l’espectacle final

*Les entrevistes completes i el formulari d’enquesta es presenten a l’apartat d’annexos.

Pel que fa al desenvolupament i a les dificultats de la investigació, fer esmena al repte
de concretar conceptualment dins una temàtica tant àmplia i provinent de camps tant diferenciats.
També l’adequació dels ritmes de la recollida de dades als del propi projecte; períodes de
preparació i realització d’exàmens, vacances escolars o dies festius…
Pel que fa a la l’enquesta de valoració al públic de l’espectacle final, la investigadora va
posar en dubte la seva eficàcia. Pensament donat pel possible poc valor que pogués aportar, al
haver de presentar-se en un format breu i entenedor ja que l’edat del públic era molt variada (des
de companys d’escola de 10 anys, fins a pares i avis dels nens). Finalment però, es va optar per
realitzar-la per tal de no perdre l’oportunitat de consolidar la investigació i no desestimar la
possibilitat d’extreure’n conclusions vàlides. Tot i així la seva interpretació també va resultar
complicada degut a que no totes les enquestes recollides estaven respostes de manera completa,
cosa que dificultava la seva classificació.
En un inici també es va contemplar realitzar més entrevistes als alumnes participants de
l’any anterior, però es va desestimar per dificultat d’accés al consentiment informat dels nens i
els seus pares i per falta de temps.
Per últim fer esmena a l’evident complexitat de gestionar la investigació, amb les
pràctiques, la recollida de dades i la vida privada.
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6. RECOLLIDA DE DADES
En aquest apartat es procedirà a presentar objectivament les dades obtingudes a través de
la recollida ja assenyalada per a la seva posterior interpretació.

OBJECTIU 1. Conèixer concepte cultura de pau:
Al marc teòric s’ha analitzat diverses fonts bibliogràfiques per contextualitzar la cultura
de la pau i es considera que les que més concreta i clarament profunditzen sobre el concepte
cultura de pau són les referències de Fisas (1998) i Iglesias (2007), a través de les quals s’ha
elaborat el següent esquema a mode de resum
Gràfic 2. Resum del concepte cultura de pau segons Fisas i Iglesias. Elaboració pròpia
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A les entrevistes realitzades als diferents agents informants se’ls va preguntar sobre la
seva pròpia definició del concepte pau, i es van rebre les següents respostes:
Taula 5. Definició del concepte pau segons els informants.

Informant 1

Capacitat d’escoltar-se a un mateix i d’escoltar a l’altre, i poder arribar a
consensos quan sorgeixen conflictes. No és l’absència de conflictes sinó la
capacitat de superar-los.

Informant 2

-

Informant 3

Que tothom tingui el que necessita.

Informants 4

Que no hi hagi malalties/ Que no hi hagi guerres, que els pobres tinguin els
mateixos drets que nosaltres/ Que tothom visqui tranquil/ Una cosa que si
aconsegueixes podràs fer amics a tot el món.

Informant 5

Eina per apropar-se a la realitat, que implica el recurs al diàleg i a l’escolta
activa des d’una perspectiva intercultural.

OBJECTIU 2. Relació entre MA i cultura de pau a Murs:
A la taula 1 exposada a l’apartat “2.3.3 Metodologia i planificació”, s’ha pres com a
referència els consells de Galtung als mediadors de pau per establir-hi una relació amb el rol del
mediador artístic. Dins aquest marc, seguidament s’exposen aquestes característiques del rol del
mediador artístic i es contrasten amb les notes de camp preses durant l’observació del procés del
projecte Murs a 5èB. D’aquesta manera en resultarà si el projecte actua des de la MA, i si ho fa
amb perspectiva d’educació per la pau. A més a més a annexos es presenta una taula resum de les
sessions realitzades en aquest trimestre concret.
Taula 6. Relació rol MA segons Moreno (2016) i l’actuació a Murs. Elaboració pròpia

Rol mediador artístic segons Moreno

Actuació d’Art&Coop amb Murs a la classe
5èB del CEIP Reixac

Saber escoltar i creure en les capacitats de
cada individu
Anàlisi previ del context en el que es
treballarà
Adaptar la metodologia i les propostes a cada
grup segons interessos i necessitats


×
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Utilització de consignes molt bàsiques perquè
el grup desenvolupi els seus propis objectius
Respectar i acceptar les circumstàncies de
l’usuari. Actitud empàtica
Distància professional òptima autorregulable
en cada cas
El mediador pot participar en igualtat de
condicions per ser un més i explorar noves




~

relacions
Ajudar a superar dificultats preguntant o
reformulant la consigna principal
Empoderar als membres de les comunitats
perquè esdevinguin agents actius en aquestes
No fixar objectius molt alts o transcendents,
es tracta de millorar en qualitat de vida als





participants
No

deixar-se

emportar

pels

possibles

contextos adversos dels usuaris. El mediador
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és un suport incondicional per ells
Tenir en compte que no es té una solució
màgica i que els processos poden resultar



efectius però llargs a l’hora de mostrar-se
No intervenir en les produccions dels
participants
No estigmatitzar als participants. Propiciar el
seu autoconeixement
No jutjar, ni interpretar. Sempre dirigir-se a
través de la pregunta. Esperar a que el

×



participant es manifesti.
Valorar més el procés creatiu i d’evolució
personal que no el resultat final
Respectar la voluntat de no participar en
algun moment (Participació no activa)
Proporcionar seguretat i confiança com a base
de la millora relacional





Treball en xarxa amb les diferents entitats
influents dins la comunitat que es tracta
Ser pròxim al grup però sense perdre la
posició de líder
No fer educació artística sinó promoure la
capacitació per a la vida a través de la





producció artística
No programar activitats tancades, adaptar-se
al ritme i objectius del grup

×

OBJECTIU 3. Beneficis MA a l’educació per la pau:
Gràfic 3. Relació MA amb Comins (2009). Elaboració pròpia.
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Tenint en compte que la MA ja recull en la seva génesis la cultura de pau, i que la filosofia
del cuidat de Comins es planteja com una proposta coeducativa per la pau. S’exposa un esquema
per posar en relació ambdós conceptes per conèixer com es poden nodrir l’un de l’altre i què
aporten a la cultura de pau.

OBJECTIU 4. Perspectiva d’actuació i origen Murs:
Agents informants: 1, 2 i 5
-

Origen del projecte Murs:
Arran d’una demanada que fa l’escola El Viver de suport social a l’Ajuntament de

Montcada, un equip de Serveis Socials fa un diagnòstic de l’escola amb perspectiva intercultural.
Fins al moment la regidoria oferia un paquet d’activitats genèriques a les escoles, cada una podia
triar quina i quan fer-la. És a través del diagnòstic del Viver, que la regidoria demana entrar a
l’escola amb una prova pilot d’una activitat de teatre durant tot un trimestre. Aquesta prova pilot
la realitza l’entitat Xixa Teatre durant dos trimestres. A l’any següent arran d’un canvi de
contractació, i l’Ajuntament no del tot conforme amb el resultat del producte final, s’ha de canviar
l’entitat encarregada de dinamitzar l’activitat i és quan contacten amb Art&Coop i s’inicia Murs.
Paral·lelament, Art&Coop havia iniciat una prova pilot d’un projecte de teatre a
Barcelona. Ajuntant població dels barris del Raval, St Gervasi i Poble Sec on es van crear tres
peces aïllades, que parlaven dels murs socials visibles i no visibles. L’objectiu de l’entitat és
aprofitar les característiques i possibilitats del teatre com a eina per buscar solucions noves als
conflictes de convivència intercultural. Utilitzant el cos i el joc simbòlic perquè els alumnes
aprenguin a relacionar-se amb el seu context, permeten desenvolupar l’empatia.

Essent desigual l’accés a les escoles des de la regidoria, s’actua al Viver per haver estat
la primera arran del diagnòstic, al Reixac per relacions internes entre escoles, i al Turó per
predisposició i negociacions posteriors a la primera edició.

El contacte entitat-ajuntament sorgeix d’una experiència personal a partir de la qual neix
el projecte barrejant les intencions d’ambdues bandes, garantint l’actuació des de la següent
perspectiva:
-

Taller que proporcioni aprendre a través d’experiències

-

Que permeti la interacció real a nivell creatiu de diferents escoles
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-

Fer sensibilització a les escoles

-

Tractar els rumors i estereotips per tractar la convivència en termes d’interculturalitat

-

Generar un producte final de qualitat a través d’un procés comunitari
Dins la pròpia escola Reixac, durant la primera edició Murs s’inscriu a l’ACDEA (Acord

de Coresponsabilitat amb el Departament) per actuar de manera més professional i així poder
valorar l’efectivitat del projecte en tant que la millora del clima de l’aula. Durant la segona edició
ja no participa de l’Acord, però Murs es segueix desenvolupant dins l’àrea “Educació en valors
socials i cívics” que s’imparteix amb diferents estratègies durant les hores de tutoria
setmanalment. És important que des de fa poc l’escola ha pres la responsabilitat d’avaluar també
aquesta àrea de tutoria.

OBJECTIU 5. Conèixer protocol resolució de conflictes del Reixac:
Agents informants: 2 i 3
Segons els relats obtinguts se’n extreu el protocol de resolució de conflictes al CEIP
Reixac, que té dues maneres d’actuació:
-

Directa: sempre que sorgeix un conflicte s’intenta tractar des de la mediació. Primerament
parlant amb els implicats, clarificant els fets. Cada tutor del centre disposa d’una hora
setmanal de tutoria individual amb l’alumne que consideri, en la que pot aprofitar per mediar
en aquestes situacions. Quan el conflicte és prou greu hi ha articulada una Comissió de
Convivència, de la que forma part l’equip directiu, alguns mestres i també familiars. Si s’ha
de prendre alguna mesura sancionadora significativa sempre es compta amb el vistiplau de
les famílies. Quan es dóna el cas, s’ha d’omplir una documentació concreta (full
d’incidències amb constància dels alumnes implicats, els fets ocorreguts i les mesures que
s’ha pres).

-

Preventiva: de manera general a tota l’escola, a l’àrea de tutoria es duen a terme activitats
tals com: la projecció de pel·lícules i curts que permetin generar debat, el seguiment del
telenotícies infantil “InfoK”, lectures d’educació emocional, l’estudi de personatges
històrics significatius i l’apadrinament entre alumnes de primer i segon cicle.
Col·laboració amb altres entitats com Ser (des del món sanitari, actuació per encarar el
traspàs de primària a secundària amb serenitat), Irenia jocs de pau (conscienciació de la
diferència i acceptació de la diversitat)

Als annexos s'adjunten les imatges del protocol per escrit de la pròpia escola, que es troba
penjat als passadissos. Especificant quines són les conductes contràries a les normes de
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convivència, quines circumstàncies disminueixen o intensifiquen la gravetat d'una falta i les
pertinents mesures correctores.
D’altra banda cada tutor pot realitzar les activitats que trobi adequades a nivell particular
al seu grup classe. En concret l’informant 3 va realitzar amb alguns dels mateixos alumnes de
l’estudi de cas quan eren més joves (6-7 anys) un carnet de punts. Aquests punts es guanyaven
o perdien tenint en compte el comportament de cada alumne. A l’actualitat treballen amb una
graella que omplen de manera individual a partir d’objectius personals que cada alumne es fixa
amb la voluntat de corregir algun aspecte del seu comportament.

OBJECTIU 6. Valorar efectes del projecte Murs:
Professorat - Agents informants 2 i 3
-

Primera edició (informant 2)
Elaboració d’un estudi i protocol d’observació amb la premissa de millorar el clima de

l’aula. A través del registre de tots els conflictes (situació, protagonistes i mesures) des de l’inici
del curs, tal i com es recull al gràfic 4 es conclou que després de la realització del projecte Murs
els conflictes havien disminuït, i sobretot que no eren tan greus. També s’evidencia que els
alumnes que protagonitzen aquests conflictes són majoritàriament aquells que tenen
diagnosticada alguna patologia o trastorn.
Gràfic 4. Conflictes registrats per setmana. Fonts Vanesa Prados
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Com a sistema d’avaluació qualitatiu també es posa en marxa una eina que anomenen
“farmaciola de les emocions”. Consisteix en un conjunt d’objectes cada un lligat a una emoció
(tiretes/necessitat

d’afecte,

mocadors/feblesa,

nas

de

pallasso/necessitat

de

riure,

vaporitzador/por, pilota antiestrés/ràbia, pot tipus bola de neu/necessitat de calma). L’objectiu
d’aquesta eina és que cada alumne fos capaç d’identificar les seves pròpies emocions en un
moment de conflicte. D’aquesta manera, intentant evitar el conflicte, l’alumne recorreria a
utilitzar l’element indicat de la farmaciola per així verbalitzar la seva situació i tractar-la mediant
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amb la mestra. Es realitza el registre de totes les utilitzacions, tal i com s’observa al gràfic 5 per
establir relacions amb quina mena de conflictes es dóna i els seus protagonistes.
Gràfic 5. Consum farmaciola de les emocions. Fonts Vanesa Prados
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Després de la realització de Murs en la seva primera edició, la informant 2 afirma que la
tendència a disminuir dels conflictes continua vigent en aquell grup classe. Considera que va ser
una experiència molt positiva pel seu contingut, perquè els serveix com a marc referencial per
quan continuen donant-se situacions de conflictes.
Exemplifica a través d’un cas diagnosticat amb trastorn de la identitat sexual, el qual té problemes
d’acceptació i de trobar el seu rol al grup. Reconeix que la situació és molt complexa i que està
empitjorant degut a l’etapa d’entrada a l’adolescència, però que l’experiència del teatre va ajudar
a la consciència de la diferència. Aquesta afirmació queda evident davant del gràfic 6, on la
informant 2 preguntava directament als seus alumnes si creien que havien superat algun mur
després de la seva participació al projecte. Els més esmentats van ser:
6%

6%

88%

Sí

No

Ambigüitat

-

Vergonya

-

Timidesa

-

Prejudici

-

Por

I en menor mesura: nervis, pànic escènic, confiança,
amistat, equip i igualtat

Gràfic 6. Has superat algun mur?. Font Vanesa
Prados
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-

Segona edició/actual (informant 3)
La informant confirma que ha estat un procés molt útil tant per ella com pel grup per la

possibilitat de treballar certs temes que d’altra manera no haguessin sorgit sols. Per la mestra
suposa veure el seu grup com una espectadora, per tant aquesta perspectiva esdevé un recurs a
través del qual conèixer una altra manera d’interactuar amb el grup. Durant el procés els alumnes
han descobert conceptes i comportaments, un cop acabat el projecte els serveix com a marc
referencial perquè se’n adonin del seu propi comportament.
La informant 3 ha iniciat un procés d’avaluació qualitativa a través de l’elaboració d’un
mur amb peces de construcció de joguina. Cada vegada que un alumne reprodueix una escena de
conflicte, discriminació, intolerància… la professora els hi ho fa veure fent que col·loquin una
nova peça al mur.

Il·lustració 8. Sistema d'avaluació amb peces de construcció. Font pròpia
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Alumnes participants – Agents Informants 4
Dels quatre alumnes entrevistats, dos havien participat en una obra de teatre formal amb
anterioritat; precisament aquests coincideixen en que la nova experiència de treballar sense guió
els va semblar més difícil en un primer moment. Els quatre estan d’acord en que els ha resultat
una experiència positiva on han après coses noves. Coincideixen en:
-

la temàtica de contingut de Murs la treballen a l’àrea de tutoria

-

valoren més positivament el procés de creació de l’obra que aquesta en si i que per
tant no l’alterarien

-

gràcies al procés ha millorat la convivència a l’aula. Ara les relacions són millors,
i els ha donat l’oportunitat d’establir noves amistats dins la seva pròpia classe i
amb el grup del Viver

Tots afirmen haver experimentat algun canvi durant o després del procés, com ara haver
superat la vergonya i per tant sentir-se més alliberats, i també comportar-se de manera més
tranquil·la, tant l’entrevistat com la resta de companys.

Tècnica Ajuntament – Agent informant 5
Comparant Murs amb el projecte pilot, aquest ha aconseguit la seva consolidació a la
ciutat, per tant es pot afirmat que ofereix un resultat de qualitat artística que satisfà i alimenta els
diferents nivells que integren el projecte (alumnes, mestres, Ajuntament…). Gràcies aquest
resultat de qualitat, des del seu punt de vista compleix amb els objectius de:
-

Treballar la diversitat cultural

-

Obrir un espai públic a persones que normalment no hi tenen accés

-

Donar eines pràctiques al professorat participant

-

Reconeixement de la labor fonamental del professorat i acompanyament en la seva
tasca

-

Reforç vincles relacionals alumnes/professors

-

Aconseguir que el treball per la diversitat es reconegui dins el Departament de
Cultura

Enquestes de valoració públic espectacle
El dia que es va representar l’espectacle final (23/03/2018) es va realitzar una enquesta
de valoració al públic assistent, compost principalment per familiars dels participants, alumnes
companys d’altres classes, mestres i membres de l’Ajuntament.
Aprofitant que les enquestes del públic menor d’edat es van poder recollir apart, els
resultats amb les resta de públic es valoraran per separat.
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Gràfic 7. Percentatge d'assistents que han respost afirmativament. En base un total de 70 respostes. Elaboració
Ramon Castells

Gràfic 8. Percentatge d'alumnes que han contestat afirmativament. En base un total de 24 de respostes.
Elaboració Ramon Castells
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7. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE DADES
A continuació s’exposen els resultats que s’ha obtingut mitjançant l’anàlisi de les dades
de camp recollides a l’estudi de cas mostrades prèviament, establint-ne la correspondència entre
aquestes i les referències teòriques estudiades.
Es presenten de manera ordenada tenint en compte els objectius ja presentats:

1. Conèixer concepte cultura de pau
Tal i com s’ha pogut observar a través del gràfic 2, el concepte cultura de pau que recullen
els autors Fisas i Iglesias es pot dividir en pau positiva o negativa, els quals s’inscriuen en la
primera definició. Entenent-la com un objectiu realitzable al qual es pot accedir a través d’una
correcta educació per la pau. L’educació que proposen s’instauraria dins el model sociocrític, que
pretén transformar l’inconformisme que estenen les estructures violentes, en compromís i
activisme social. Aquest model educacional no exclusiu dels centres escolars resultaria l’activació
de l’autopacificació crítica de cada individu, on hom satisfent les seves necessitats emocionals
obtindria una estabilitat que pot traslladar a la seva comunitat contextual.
Atenent-se a les respostes que els diferents informants van donar a la pregunta “com
definiries el concepte pau?”, s’ha classificat les respostes de la següent manera:
Taula 7. Classificació conceptes de pau.

Informants 1, 2 i 5

Concepte de pau positiva, com a quelcom que es pot aconseguir
mitjançant l’actuació i educació adequada

Informants 3 i 4

Concepte de pau negativa, com a objectiu social utòpic

*És important remarcar que la informant 2 no va poder respondre la resposta explícitament degut a
l’esgotament del temps durant l’entrevista, però és evident que el seu discurs s’inscriu en el concepte de
pau positiva.

Per tant es pot observar que les persones encarregades de desenvolupar projectes
relacionats d’alguna manera amb l’educació, la pau i la integració social, tenen una concepció de
pau positiva i per tant un alt nivell de compromís amb la seva labor. Aquest fet és completament
significatiu perquè demostra implicació, i actuació amb coneixement de causa des de la seva
posició de responsabilitat.
En canvi els alumnes i fins i tot la seva tutora, tenen un concepte de pau negativa. El punt
de vista dels infants és justificable donada que es tracta d’un tema complex i potser massa
abstracte per la seva edat. Tot i que si es pensa en una reformulació completa de l’educació, bé
s’hauria de plantejar la manera que ja infants de deu anys puguin entendre el concepte de pau de
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manera positiva. Ja que si fos així avançaria molt la feina posterior que l’educació per la pau
pretén.
És important que els infants entenguin la noció positiva de la pau, ja que ells representen
el pont entre l’estructura escolar i les seves famílies, entenent aquestes com a representants de la
resta de la societat. Per tant el fet de reformular l’educació per adaptar uns continguts òptims a
les edats de cada infant, garanteix l’inici de la coeducació familiar a través d’aquests infants.

2. Relació entre MA i cultura de pau a Murs
A la taula 6, s’evidencia que la realització de les sessions del projecte Murs actuen dins
la perspectiva de la MA perquè compleixen amb gairebé la majoria de punts. Aquestes
afirmacions s’han contrastat a través del diari de camp de les sessions i el criteri de la pròpia
investigadora.
A l’inici de cada edició l’informant 1, en condició de dinamitzador, deixa clar que el
projecte Murs és un espai diferent, un espai de llibertat. En aquest espai només hi ha una norma,
i consisteix en respectar-se/cuidar-se: a un mateix, escoltant-se corporal i emocionalment,
autoregulant-se segons el seu estat… Cuidar als companys, respectant la seva participació,
ajudant-los… Cuidar a la mestra i els dinamitzadors, respectant la seva feina i esforç, i per últim
cuidar el material i l’entorn.
Aquest fet és destacable perquè precisament utilitza el terme respecte i cuidar el qual es
relaciona directament, en forma i contingut amb la Filosofia de Comins (2009). Recordant que
aquesta idea es basa en la teoria de la no-violència, i que a través de la revalorització de l’amor i
les virtuts quotidianes es pot aconseguir una base relacional ferma que permetrà la transformació
pacífica dels conflictes. Que es presenti com un espai diferenciant-se de l’educació formal i
sobretot de llibertat també és molt significatiu, ja que seguint el concepte de pau proposat per
Fisas (1998) aquest tipus d’espai, i per tant Murs, esdevindrà una eina per combatre els processos
de violència. Ja que seguint la idea de Yus (2001) aquesta idea de no-violència no apunta cap a
un canvi d’estructures governamentals o socials, sinó que aspira al canvi dins un mateix per fer
que aquest sigui exponencial des de l’ésser. És a dir que tant Murs, com la MA, l’educació integral
i la cultura per la pau tenen un doble objectiu: el benestar de l’individu i el social.
Tant en contingut com en la manera de presentar l’activitat i la seva metodologia, suposen
una obertura d’espai on tothom es pot sentir respectat i escoltat, així que seguint relacionant Murs
amb la MA, s’ha vist que el procés artístic incorpora totes les facetes de l’individu: essent una
proposta de dansa-teatre amb espais de debat i reflexió, que fins i tot inclou les conclusions
d’aquestes reflexions a la representació final. És a dir que els participants realitzen un procés de
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simbolització de les seves pròpies reflexions, a les que donaran forma de moviments i podran anar
analitzant i compartint durant el procés. A partir d’aquest punt, gràcies a l’autoconeixement que
es pot assolir amb la metodologia de la MA i la perspectiva de Boal que reivindica el poder del
teatre com a eina de recuperació de la democratització i l’empoderament social, Murs acaba
suposant una millora de la confiança pròpia i grupal dels participants i per tant contribuirà a la
transformació positiva dels seus futurs conflictes. Afirmació que es pot fer després de donar
compte en que la voluntat de Murs, és tal com proposava Fisas (1998), substituir la violència
instrumental pel poder comunicatiu mitjançant una proposta intercultural.
Aquest nivell de reflexió es pot assolir gràcies a plantejar les sessions des del punt de
vista de la MA i també de l’educació integral, amb la voluntat bàsica de potenciar la creativitat
dels nens participants. A través de la seva estimulació creativa, tal i com defensa Yus (2001)
podran assimilar-se de manera molt més orgànica els coneixements treballats, per tant seran més
efectius a la llarga. Aquest procés el facilita la postura que agafa el dinamitzador, el qual a través
del mètode inductiu de qüestionament als participants, els planteja dilemes i preguntes,
aconseguint que siguin ells mateixos qui verbalitzin els seus processos i les seves resolucions.
Sistema que remet al pensament socràtic i que es troba que es defensa des de:
-

L’educació integral amb l’Escola Montessori, afirmant que la feina de l’educador no és
instruir, sinó proporcionar una atmosfera d’aprenentatge apropiada a les necessitats del nen
en cada una de les seves etapes de creixement.

-

Iglesias (2007) amb el seu model sociocrític d’educació per la pau en el que és fonamental
l’actitud i praxis del dinamitzador des d’un enfocament humil i no utòpic, però sí
encoratjador.

-

Comins (2009) planteja l’ensenyament a través de dilemes amb posterior reflexió,
combinant així l’educació del caràcter i el desenvolupament del judici moral propi, sense
que la pràctica caigui en adoctrinament.

Com a crítica es podria apuntar aquí a la necessitat d’introduir aquesta mena d’activitats
a l’escola formal, i és que potser aquesta continua sent massa rígida i poc democràtica.
Punts que no es compleixen a la taula 6: “Anàlisi previ del context on es treballarà/ No
intervenir a les produccions/ No programar activitats tancades, adaptar-se al ritme i objectius del
grup”.
Tenint en compte que si que existeix un diagnòstic de camp previ al projecte, però que va
ser realitzat pel Servei Acció Comunitària de l’Ajuntament de Montcada, i no per Art&Coop que
és qui condueix amb major responsabilitat el projecte. A més a més, aquest diagnòstic es va
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centrar en l’escola El Viver, i no en el Reixac. D’altra banda es tracta d’un projecte que si que
recull les motivacions i habilitats personals de cada grup adaptant part de les escenes de
l’espectacle final, però aquest és fix gairebé en la seva totalitat a nivell de contingut. Per una doble
qüestió: la poca durada en el temps (1’5h a la setmana durant un trimestre) i la curta edat dels
participants. Art&Coop aplica metodologia de teatre social-comunitari en altres projectes, però
en el cas de Murs no seria factible crear un producte de qualitat des de zero amb tant poc temps i
essent els participants tan joves. Així que es ressol recreant en cada edició el mateix model
d’espectacle però omplint el contingut d’algunes parts amb les característiques de cada grup. Per
aquest mateix motiu és pel que si que s’intervé sobre les produccions dels participants si la
situació ho requereix, perquè es busca un resultat de qualitat en un marge de temps molt curt. Val
a dir que les intervencions es fan des del suggeriment o la pregunta, ja que no es vol menystenir
la creació dels participants sinó agilitzar el procés en el cas que sigui necessari.
Pel que fa al punt “Mediador pot participar en igualtat de condicions per explorar noves
relacions” s’ha observat que és complicat regular la posició del dinamitzador referent amb la seva
distància professional i la seva participació. En aquest cas, el dinamitzador sí que participava
bastant per exemplificar els exercicis, a la vegada que encoratjar els participants. Aquest fet el
situa en una posició molt propera als participants, cosa que es transmetia en la seva relació. Però
des de l’observació activa de la investigadora es recull que aquesta situació pot ser complicada de
mantenir i dificultar el ritme de les sessions si es donés el cas de que l’ha de conduir una única
persona.

3. Beneficis MA a l’educació per la pau
Al gràfic 3 es posa en relació directa la MA i la Filosofia del cuidar de Comins (2009) en
tant que comparteixen l’objectiu de la cultura de la pau assumible a través de l’educació. Fins i
tot es podria afirmar que ambdues es podrien nodrir directament l’una a l’altre pels nombrosos
punts en comú que tenen. I es que ambdues posen l’èmfasi en el que consideren els tres nuclis
bàsics de la vida:
-

Les capacitats o virtuts quotidianes

-

L’autoestima

-

El respecte
Prenent termes de Maslow, entenent que aquestes serien les bases de la piràmide de les

necessitats en el camp emocional de la persona. És a dir que si les tres estan resoltes, hom pot
arribar a un nivell d’autorealització superior; per tant el posicionament davant dels conflictes és
en clau de la satisfacció d'aquestes necessitats. Aquesta autorealització personal també es pot
entendre o dividir en dos seccions, ja que suposa una millora pel propi individu a la vegada que
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aquest esdevindrà un agent molt més actiu i per tant també suposarà una millora al seu nucli
social, i de manera exponencial, a la societat en si.
Per assolir aquestes bases, tant la MA com Comins proposen la creativitat com a vehicle
conductor, ja que el seu desenvolupament és el que permet l’exploració personal a l’individu, el
seu autoconeixement i per tant una major plenitud i llibertat emocional. Ja que ambdues
consideren la imaginació com una capacitat de veure el present d’una nova forma, i per tant la
possibilitat de buscar posicionaments intermedis en situacions de conflicte i dualismes
estructurals. Entenent que aquesta exploració de la creativitat es durà a terme dins un marc
educatiu no formal i crític, és a dir a través de la pràctica (que no educació) artística com a eina
de transformació.
Comins (2009) assenyala la no-violència com a camí per treballar la pau, i aquesta és
possible a través de la capacitat de transformació i la perseverança. Conceptes que també es poden
relacionar amb el triangle dels processos simbòlics de la MA (il·lustració 2), ja que el fet de que
el pensament, l’emoció i l’acció d’un individu vagin en la mateixa direcció és fruit de l’estabilitat
emocional, aconseguida a través de la coherència i perseverança.

Ambdues disciplines tenen com a objectiu factible el fet de trencar dicotomies i
estructures socials rígides que segreguen la societat generant desigualtats per raons de gènere,
origen, nivell econòmic, estatus social etc. Tant la MA com Comins especifiquen que hom a la
societat mereix un reconeixement i atenció especial, però que sigui el més igualitari possible entre
tots, que no depengui dels seus condicionants personals. És per això que Comins (2009) proposa
la reformulació de la concepció del temps trencant la cultura de la immediatesa, obrint espais de
reflexió i temps grupal, com els que genera la MA, per millorar els teixits socials i l’autoestima
individual i col·lectiva. D’aquesta manera els individus s’interelacionen, estan en contacte amb
l’altre i amb l'ús de la creativitat aprendran a buscar noves alternatives per solucionar nous
obstacles, a la vegada que l’augment del coneixement de l’altre també ajuda en el trencament de
prejudicis, i per tant a la construcció del civisme ètic i la cultura de pau.
Prenent les idees de Comins (2009) de que les emocions són el motor de l’acció moral,
basades en l’aprenentatge afectiu de Rousseau, es pot afirmar que és adequat treballar l’ètica i el
civisme des de la perspectiva de la MA. Perquè com ja s’ha vist, la MA proporciona una millora
del coneixement i gestió de les pròpies emocions, i per tant també de l’empatia vers els altres.

Punts de Comins (2009) que es compleixen i beneficien al projecte Murs
-

Necessitat de la reformulació de la concepció del temps plantejada per Comins (2009) cap
a una obertura de l’estructura educativa on s’introdueixen espais de reflexió crítica i creació.
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-

Reivindicació d’un nou temps més col·lectiu per la construcció de la cultura de pau, el qual
s’aplica a través d’activitats teatrals que fomenten el cuidat mutu.

-

Projecte de dansa-teatre que resulta una experiència pràctica experimental en àmbit reduït i
pròxim als participants el qual genera empoderament

-

Compleix tres de les quatre propostes pràctiques d’educació fetes per Comins (2009):
considerar la imaginació com la capacitat de veure el present d’una nova forma, promou un
ambient a l’aula que afavoreix la vivència real de l’experiència de cura i la utilització de
dilemes per ajudar al desenvolupament moral.

-

Metodologia de treball horitzontal i generadora de confiança entre individus cap a si
mateixos i la resta del grup.

-

Actuació des de les aules aprofitant el seu significat moral

-

Espai que reforça els aspectes socials i no materials, en el cas de Murs s’atorga una
responsabilitat per escena a cada alumne perquè tots tinguin el seu moment de
reconeixement

-

El mestre no té domini exclusiu en aquest espai, es comparteix amb els dinamitzadors i se’n
fa partícips a les famílies amb l’espectacle final, traslladant el missatge contingut amb
voluntat de coresponsabilitat.
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4. Perspectiva d’actuació i origen de Murs
Tenint en compte que l’origen del projecte rau en el diagnòstic inicial fet per l’informant
5, i també fruit de la pròpia inquietud de l’informant 1, es pot afirmar que la voluntat de fons del
projecte Murs és la de la conscienciació social.

Per la pròpia temàtica, tractant la
diversitat cultural, la convivència
i els conflictes.

Per la manera en la que es desenvolupa:
-

Diagnòstic que detecta la necessitat

d’experiències vivencials en l’àmbit educatiu.

Recerca de noves

Arribar al projecte Murs

solucions als

no hagués estat possible

conflictes a través de

sense tot el procés que

nous recursos

inicia el diagnòstic

És vital que el projecte s’hagi desenvolupat arrel d’un diagnòstic al propi territori,
adequant-se així a les seves necessitats. Perquè tal i com explica l’informant 5, aquest mateix
projecte va intentar implantar-se als instituts de la mateixa ciutat, però no va arribar a consolidarse perquè segurament s’estava només traslladant les necessitats d’un context a un altre de diferent.
Tot i així, malgrat tractar-se d’un diagnòstic fet a través de l’observació al propi camp,
aquest en principi no reconeixia les seves pròpies necessitats. Tal i com exposa l’informant 5, el
claustre del Viver donat que es tracta d’una escola en un context socioeconòmic de risc i complex,
adopta una posició conformista respecte el tractament de l’interculturalitat. Aquesta actitud ve
donada pel sentiment de superació que sent el claustre de l’escola en vers el seu context, però és
precisament aquest sentiment el que s’ha de transformar en compromís i no en conformisme.
Recuperant la filosofia del cuidar de Comins (2009), en que es pren la perseverança com una
forma de vida i no com una sèrie d’actes esporàdics, amb la que s’aconseguirà un compromís
social molt major. És en aquest punt on s’estableix una ètica cívica real que fa a l’individu
responsable dels seus actes. A aquest fet l’autora l’anomena consciència d’interconnexió,
sentiment de que allò que hom fa pot modificar la realitat que l’envolta i que sempre té un marge
de capacitat de transformació. Per tant, en el moment en que el Viver accepta la seva situació des
d’un punt de vista conscient i holístic i no tant pràctic, permet desenvolupar projectes que a la
llarga beneficiaran el context de l’escola.
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Seguint la perspectiva de conscienciació, és per això mateix que el Reixac decideix afegirse al projecte. Com a escola ja es treballa molt l’educació emocional i per la pau, però hi ha
diversos factors perquè finalment s’implementi el projecte:
-

la confiança de la recomanació des de l’escola del Viver

-

necessitats especials amb alumnes amb singularitats importants en ambdós grups de cinquè
durant la primera edició

-

l’oportunitat de seguir obrint espais d’educació en valors
L’informant 1 com a dinamitzador de les activitats, afirma que “intenten deixar l’espai

obert i ajuntar metodologies de projectes de dansa comunitària amb les de reflexió participativa
perquè els alumnes puguin anar entenent allò que va succeint a nivell de continguts”.
Des del punt de vista del Reixac és molt important obrir aquests nous espais per oferir als
alumnes una altra perspectiva sobre temàtiques socials que ells poden experimentar dia a dia. Tal
i com afirma l’informant 2, sinó “els familiars dels alumnes esdevenen els seus únics referents”,
els quals no es tracta de jutjar pel seu nivell cultural, sinó per aquesta exclusivitat en la influència
dels infants.
Tenint en compte la perspectiva paradigmàtica en la que actua Murs, es pot afirmar segons
fonts extretes dels informants 1, 4 i 5 que l’altra voluntat del projecte és la democratització de la
cultura.

Valoració processos vs producte

Qüestionament de les tradicions
artístiques formals

Art&Coop actua des de la MA, així que l’informant 1 explica que el focus de les seves
activitats sempre es centren en “la metodologia per arribar a un objectiu humà o processual”. És
a dir que es planteja tota activitat a través de preguntar-se “què necessiten aquestes persones? O
què volem que els hi passi?”. És per això que també es pot afirmar que la seva activitat s’inscriu
dins els paràmetres de la MA, perquè tot i que Art&Coop s’especialitza majoritàriament en teatre
i dansa, realment amb aquests objectius les activitats podrien ser totalment transdisciplinars. La
seva posició és la de respecte i posada en valor tant de les persones participants com del propi
teatre, i és per això que també es busca un producte final de qualitat assolible pels participants.
En aquest sentit els informants 4 tots estan d’acord en que valoren més positivament el procés de
creació de l’espectacle que no el resultat en si. Des del punt de vista de participants-observadors,
informants 2 i 3, també valoren molt positivament el procés viscut a les aules; amb el que es pot
afirmar que Art&Coop trasllada correctament els seus objectius a la metodologia que aplica.
De manera implícita al concepte de procés vs producte, el fet de posar-los a la mateixa
escala de valor provoca una obertura del concepte d’experiència artística. Això es veu reflectit
quan l’informant 2 explica com els seus alumnes li preguntaven sovint “però i jo quin paper
faré?”. O com els informants 4 que si que havien fet teatre abans, els va semblar d’entrada una
mica complex representar un espectacle teatral sense guió. L’innovació dins les estructures
artístiques tradicionals i el fet d’assolir un producte de qualitat a través d’aquestes, fa que
esdevinguin molt més properes a la societat i per tant amb actuacions com aquest projecte s’està
provocant la democratització de la cultura. En termes de Freire (1977), la democratització o la
concientització s’aconsegueix quan les persones s’involucren en el procés històric, quan responen
als desafiaments del seu entorn, quan participen de manera activa i creadora en períodes de
transició i quan les relacions socials són recíproques.
Aquesta mateixa intenció és la que també pretenia l’informant 5 amb la instauració
d’aquest projecte, “treballar sobre la visió general de què és cultura i aconseguir que la diversitat
cultural s’inscrigui dins l’àmbit d’actuació del Departament de Cultura, és a dir fer-lo més
conscient i partícip de la seva realitat actual.
També contemplar que és precisament això el que Moreno (2016) pretén assolir a través
de la MA
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5. Conèixer protocol resolució de conflictes del Reixac
Com s’ha pogut observar a través de les informants 2 i 3, l’escola Reixac realitza un ampli
ventall d’activitats relacionades amb l’educació emocional i per la pau, ja que consideren que
“cada cop és més necessari per la societat” i que l’escola ha de prendre part responsable dins la
seva posició. A més a més les activitats que condueixen les pròpies mestres sempre des del seu
criteri i iniciativa, es fan des d’un punt de vista el més neutre possible, per tal de no inculcar una
idea fixa; actuant igual que el rol de mediador artístic/pau, que no dicta sinó que guia.
Fins i tot l’informant 3 explica com gràcies a les tutories individuals que l’escola li
proporciona amb tots els seus alumnes, s’ha pogut detectar el cas d’un alumne el qual ell mateix
ha sigut qui, després d’unes quantes sessions amb la tutora ha reconegut la font del seu problema
conductual i la voluntat de voler solucionar-lo. És a dir que la combinació d’aquests espais han
proporcionat a l’alumne capacitat d’autoreflexió crítica, millora de la confiança amb la mestra i
habilitat de parlar de temes personals amb adults.
També és destacable el fet de que el Reixac és una escola amb dues línies per curs, les
quals barreja cada dos cursos escolars. D’aquesta manera, tal i com explica la informant 3 hi ha
una alta concepció grupal de tot el curs, i no només d’un grup classe. Aquest modus operandi fa
que els alumnes estiguin habituats als canvis de rol, a la ductilitat de pensament, a la creativitat a
l’hora d’adoptar estratègies diferents per adaptar-se al nou grup; i evidentment les relacions són
molt més positives entre ells.
Murs com a prevenció de conflictes
Els espais oberts al diàleg, com Murs o les activitats que ja s’ha exposat a la recollida de
dades, (en aquestes fins i tot a vegades es resolen dubtes o problemes entre ells on “cadascú treu
les seves pròpies conclusions” “s’ha donat casos on els propis alumnes han fet de mediadors”),
es desenvolupen de manera adequada tenint en compte la proposta metodològica ja revisada del
Seminario Permanente (1990) a la pàgina 30
-

Creació de clima favorable

-

Definició del conflicte

-

Reconeixement de les seves causes

-

Descripció del conflicte: origen, desenvolupament, situació actual

-

Buscar noves solucions

-

Escollir possibles solucions

-

Aspectes pràctics, responsabilitats concretes per fer-los efectius

-

Avaluació
En el cas concret de Murs hi ha una escena on per grups, tracten un tema de conflicte a la

seva elecció per representar-lo en imatges, al qual després hauran de buscar una solució no
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màgica, per també representar-la. Totes eleccions es comenten en postes en comú al final de les
sessions. Per tant es pot afirmar que Murs, i també la resta d’activitats esmentades, generen unes
actituds i reflexions útils per la prevenció de conflictes, ja que millora la interconnexió entre
alumnes i el desenvolupament de la creativitat. Fet essencial per assolir l’autopacificació crítica
d’Iglesias (2007) i a la vegada la filosofia del cuidar de Comins (2009).
Responsabilitat social de l’escola

Coeducació familiar

Des del punt de vista extern de la investigadora s’aprecia que, la presa de responsabilitat
de l’escola és el primer pas perquè el trasllat de consciència que es pretén als alumnes, passant
pel professorat, sigui realment efectiu. En converses informals amb les tutores de l’escola El Turó,
per exemple s’ha detectat que el projecte Murs no s’inscriu en el mateix tipus d’àrea que al Reixac,
i que en aquest cas es desenvolupa a l’àrea de plàstica. Atenent-se a que tampoc s’ha profunditzat
al mateix nivell a les dues escoles, a través de la presència al projecte es pot parlar a grosso modo
d’un marc de compromís diferent entre ambdós centres. A més a més tenint en compte que la
relació mestra-alumnes, i l’actitud d’aquests vers Murs era bastant diferent entre els dos casos.
D’aquesta manera reprenent la qüestió que planteja Iglesias (2007) es podria dir que el
Reixac pren el pensament del model sociocrític en el moment que es planteja involucrar la família
per a la seva educació retroactiva. Actuant de manera crítica des de l’educació formal i no formal,
primer pas per trencar l’estructura d’estat dependent i sense compromís al que es refereix Freire.
L’infomant 2 explica que quan s’activa la comissió de convivència a l’escola per tractar
algun conflicte greu, també es compta amb el vistiplau de les famílies perquè “ajuda a naturalitzar
i a compartir la responsabilitat en família”. Per tant és molt positiu tenir en compte que no només
es contempla a la família com el nucli tutelar de l’infant, sinó com la seva font d’educació natural.
Des de la posició de l’escola, les famílies representen la resta de la societat, amb la qual també hi
té responsabilitat social, però no prou accés. D’aquesta manera l’escola com agent social i públic,
a través de buscar la implicació per diversos canals treballa la coeducació de les famílies.

6. Valorar efectes del projecte Murs
Com ja s’hi ha fet esmena, el projecte Murs suposa una obertura de nous espais s’adequa
a la teoria de la reformulació del temps que Comins (2009), requeriment bàsic per arribar a l’ètica
cívica que planteja. L’obertura d’espais que potenciïn la reflexió crítica, el desenvolupament de
la capacitat moral pel diàleg i la participació/activisme. Si a més a més es propicia que aquests
espais gaudeixin d’un temps col·lectiu, els efectes seran la millora de les relacions interpersonals
i per tant l’augment del civisme i la coresponsabilitat. En el cas de Murs, el temps col·lectiu
s’aconsegueix a través de plantejar una obra interescolar on la classe coneix noves dinàmiques
relacionals dins i fora d’ella mateixa.

70

Murs és un projecte que actua a diferents nivells i amb un objectiu ambiciós, així que els
seus efectes es divideixen en: alumnes participants, professorat i famílies.
Alumnes
Com ja s’ha anat fent esmena, Murs obre un espai a l’aula que suposa una millora de
l’autoconeixement de cada nen i per tant de les interelacions entre aquests. A més a més l’ acció
té doble efecte:
-

A curt termini, amb la metodologia es pretenen objectius de millora personal. Per tant la
missió de Murs i també de l’escola és l’educació emocional.

-

A llarg termini, amb la temàtica de l’obra es busca un canvi en el paradigma social. Per
tant la visió de Murs és la consciència social del grup.
I tenint en compte la situació que mostren els gràfics elaborats per la informant 2 en

l’edició anterior, i la participació de la investigadora en la present edició, es pot afirmar que els
efectes de Murs són positius i que aquest assoleix els seus objectius. El que es troba que es
considera més positivament entre els participants és el fet de que compleix amb la necessitat de
reconeixement, i que per tant seguint la Filosofia del cuidar de Comins i les idees de la MA,
l’efecte de Murs és el treball per a l’autorealització emocional dels alumnes.
Tenint en compte que es tracta d’un projecte curt i que per tant no pot oferir canvis
dràstics, per tant els alumnes més conflictius segueixen sent-ho tal i com es recull a l’estudi de la
informant 2, però per l’alumnat l’efecte principal de Murs és que representa una palanca
generadora de consciència i futurs canvis.
Per valorar l’efecte de Murs també s’interpreten les respostes a l’enquesta d’opinió
donades pels alumnes que hi van participar l’edició anterior. Cal apuntar que algunes respostes
costen d’interpretar de manera aïllada perquè entren en contradicció, segurament per la curta edat
dels participants:
-

Tot i haver viscut l’experiència, només un 71% reconeix a l’obra alguna escena que hagin
pogut protagonitzar o presenciar personalment. I només un 63% considera que la temàtica
sigui propera a la seva vida quotidiana.

-

Només la meitat de les respostes considera que Murs sigui una eina útil per a la resolució
de futurs conflictes. Tot i així més del 90% considera que la temàtica s’ha de tractar a
l’escola, és a dir que es necessita educació al respecte i que el teatre resulta una eina útil
per aconseguir-ho.
Aquesta incongruència entre valoració de la importància i proximitat de la temàtica, es

considera que es pot deure principalment a la falta de maduresa mental per traslladar conceptes

71

metafòrics a la vida quotidiana. Potser si el projecte fos més llarg es podria assumir millor el
concepte, ja que la metodologia de la MA no exclou que els infants puguin realitzar els seus
processos simbòlics.
També es podria deure a que els infants no relacionin la resolució de conflictes amb la
convivència, cosa que com a adults sembla evident però potser des de la seva concepció es viu de
manera aïllada. Si fos així, aquesta seria una evidència de la necessitat d’implantar l’educació per
la pau en contextos educatius formals i informals a qualsevol franja d’edat i promoure així la
concientització freireana.
Professorat
Els efectes no només es donen en els alumnes com a participants directes, sinó que també
ho fan a les mestres com a participants-observadores. Ja que com exposaven les informants 2 i 3,
i també des de l’experiència de 5: Murs suposa per elles una manera de conèixer els seus alumnes
en un context nou. El fet de que no siguin elles qui condueixen l’activitat però si que hi són
presents, els dóna l’oportunitat de veure amb distància noves metodologies i per tant autoavaluarse. Com a coneixedores del grup també poden observar els efectes directes del projecte, i com són
les interaccions entre el grup des d’un altre punt de vista.
A través dels relats de la informant 5 també s’extreu que hi ha una transferència de
confiança entre alumnes-mestres, i entre escola-context social. Ja que amb la millora de les
actituds i relacions que genera el projecte en la majoria de casos, els alumnes assoleixen una
capacitació creativa, responsable i de concentració que segurament a l’inici no es creia possible.
D’aquesta manera les mestres, que són qui realment coneixen els alumnes, s’empoderen al veure
del què són capaços. Per tant Murs suposa un mecanisme d’acció pel cicle virtuós d’amor al que
Comins (2009) fa referència per al cuidat del context social i l’actitud no-violenta.
Les mestres mateixes valoren molt positivament l’efecte de Murs, però tot i així com fa
saber la informant 2, consideren que la responsabilitat de l’educació emocional i de consciència
social és realment efectiva quan també es treballa des de l’àmbit familiar. D’aquest dependrà el
nivell d’influència que pugui assolir l’escola sobre cada alumne. Per tant és altament positiu que
l’educació formal permeti aquest tipus de processos, però seria necessari un canvi de paradigma
social a nivell general per realment suposar un motor de canvi.
Famílies
Tenint en compte la informació obtinguda a través de les enquestes d’opinió realitzades
el dia de l’espectacle final de Murs, es pot afirmar que:
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-

La majoria del públic entén la temàtica de l’obra (recordant que gairebé no hi ha presència
de text) i la relació que hi ha entre aquesta i l’escola com a agent social. Per tant troben
que la realització d’aquest procés serà una eina positiva per a la futura resolució de
conflictes.

-

Consideren que el teatre és una bona eina per abordar la temàtica, per tant hi ha una
concepció positiva dels processos artístics.

-

Es podria afirmar que si que s’ha observat una millora de les interelacions i un alt
compromís dels participants amb el projecte, ja que la majoria dels espectadors ha
considerat que, per la seva actuació, els participants es coneixien amb anterioritat, quan
realment només era de manera parcial.

-

Pel que fa a la participació en activitats de temàtica relacionada menys de la meitat
contesten afirmativament, i dels que ho fan pocs especifiquen a quines activitats fan
referència. Les respostes rebudes apunten sobretot a l’àmbit de l’educació no formal (com
ara tallers, exposicions, xerrades sobre bullying, treball social d’integració des de l’esplai)
per tant aquí Murs suposa una novetat al incloure’s dins el marc de l’educació formal i
per tant una altra mena d’efecte en els seus participants tant pel que fa a la temàtica com
amb

la

metodologia

respecte

a

les

experiències

dels

seus

familiars.

En casos aïllats es treballa la temàtica per qüestions de feina (Àrea de Comunicació de
l’Ajuntament), a l’educació familiar a casa (a la que per tant es pot afirmar que tenen en
prou valor i consideració) i a les activitats de l’església evangelista (fet que vincula la
voluntat de treballar la prevenció de conflictes com a construcció de pau positiva, i per
tant es podria afirmar una renovació del concepte pau dins el marc religiós de manera no
tant idíl·lica)

Fora de l’abast directe de Murs, a través del relat de la informant 5, es troba que també té
efectes a la institució. Com ja s’ha apuntat, el projecte suposa una obertura de la concepció del
procés artístic, en tant que visibilitza la possibilitat d’emprendre un procés de creació comunitari
amb objectius socials amb un resultat artístic de qualitat. Encara és molt incipient, però l’èxit de
projectes com aquests és el que ajudarà a establir en un futur el treball social per la interculturalitat
en els Departaments de Cultura institucionals. Per tant en aquest sentit l’efecte de Murs és
l’obertura de la ment dels treballadors de l’Administració.
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8. CONCLUSIONS
Després de tota la documentació revisada es pot afirmar que el projecte Murs s’ha
consolidat a la ciutat de Montcada i Reixac i que per tant és un projecte d’èxit. Atenent-se a que
se l’ha agafat com a mostra de MA i que la metodologia emprada per la recollida de dades ha
donat compte de que el projecte actua amb perspectiva d’educació per la pau, es pot concloure
que la MA és una bona eina per a treballar amb objectiu de pau positiva.
El disseny de la investigació ha resultat adequat tenint en compte el temps i recursos,
sense patir imprevistos externs. D’aquesta manera la recollida de dades ha sigut efectiva i ha
permès una exposició dels objectius de manera gradual, primer endinsant-se en el concepte cultura
de pau, en el projecte Murs i més endavant veient si un s’inscrivia en l’altre, de quina manera i
amb quins efectes.
Així és com a través de l’aprofundiment de l’objectiu 1, es pot parlar d’un projecte de
cultura de pau entès com un procés amb l’objectiu principal de millorar la condició humana. A
aquest només s’hi pot arribar aprenent a pensar i a actuar d’una altra manera superant el binomi
moralista del bé/mal, pau/guerra… i mantenint una coherència com a persona. Sense perdre de
vista que és un procés que depèn de molts factors i que hom ha de treballar de manera individual
i col·lectiva, i que per tant un petit avenç en qualsevol esfera ja es pot denominar com una
aportació efectiva. El veritable repte de treballar per la cultura de pau és com enllaçar aquests
esforços perquè multipliquin els seus efectes; i és amb aquesta intenció d’enllaçar amb la que s’ha
generat aquesta investigació.
En aquest sentit, els objectius 2 i 3 han evidenciat que l’art com a eina de transformació
social, i per tant la MA, és una manera de connectar aquests diversos camps d’estudi. Revisant la
seva metodologia i aportacions tant a l’individu com a col·lectius, se la considera que és altament
beneficiosa per a la construcció de la cultura de pau. Ja que el concepte de pau resulta intrínsec al
de la MA, i aquesta permet el nivell crític necessari per la no idealització de l’objectiu final.
A través dels objectius 4 i 5, s’ha observat que és vital el posicionament de l’escola com
agent públic vers la consideració i dignificació de projectes com Murs. Els quals treballen amb
una metodologia que qüestiona l’educació formal i que a la vegada tenen com a objectiu el
benestar social i la revalorització de les pràctiques artístiques. Concretant en l’escola Reixac, es
pot afirmar que es tracta d’un agent realment compromès, ja que per exemple com s’ha explicat,
Murs era una projecte pensat per realitzar-se a sisè, una condició que el Reixac no podia assolir
però en comptes de rebutjar l’oferta es va adequar buscant l’espai a cinquè. Per tant és innegable
la predisposició d’aquesta escola que tot i emmarcar-se dins el sistema d’educació formal
tradicional, intenta dins les seves possibilitats oferir noves vies d’aprenentatge molt més properes
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a l’educació integral. Obrint espais centrats en l’educació emocional, que a la vegada enfoca amb
perspectiva d’educació per la pau.
Que aquesta escola tingui un paper tan actiu és un factor molt positiu pel seu entorn, però
a la vegada es pot aprofitar per fer una crítica al sistema educatiu del país. Una cultura de pau
només serà possible si s’aconsegueix reformular l’educació des d’una perspectiva que trenqui
amb l’actual paradigma, que trenqui la dicotomia dels pols oposats. Plantejant una educació
integral que insti l’esperit crític, la perspectiva de pau esdevindria intrínseca al seu objectiu. I
d’aquesta manera les noves generacions no es veurien condicionades a la casualitat de formar-se
en una escola que depèn la seva actuació de la bona predisposició i creativitat dels seus docents.
En relació a l’objectiu 6 també s’ha observat que l’ofici de mestre, juntament amb el de
mediador artístic, són professions on es treballa molt des de la intuïció pròpia de cada
professional. La seva evolució rau en l’autoavaluació, o l’avaluació de companys de professió, i
en la seva constant formació per adquirir nous coneixements. Per tant es conclou que és molt
positiu que un projecte com Murs s’inscrigui en el marc de l’escola i que es nodreixin l’un a
l’altre, essent un suport mutu per seguir treballant els objectius d’interculturalitat, convivència,
cultura de pau… Aquestes afirmacions es fan a través de la informació obtinguda a les entrevistes,
on les mestres participants i la tècnica de l’Ajuntament com a testimoni, explicaven que per elles
Murs significava un recolzament i visibilització de la seva feina, a la que estaven profundament
agraïdes perquè sovint és dificultós obtenir noves idees i recursos, i Murs els ofereix nombroses
eines noves.
En aquest sentit i com a crítica al projecte, es conclou que aquest seria molt més profitós
si pogués ser més extens en el temps. Ja que donat l’edat i el nombre d’alumnes per classe, el
temps limita molt el desenvolupament personal de cada alumne. Fins i tot l’adequació temporal i
la voluntat de presentar un resultat de qualitat, fan que no es pugui aprofundir prou en els
processos, la metodologia o les sinergies grupals. Es tracta d’un projecte d’èxit per moltes raons
ja revisades, però segurament d’acord amb l’escola podria trobar una manera per fer-lo encara
més efectiu i competent.
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9. ANNEXOS
Resum sessions Murs (gener-març 2018). Font Joel Álvarez i Rosa Lliberia

SESSIÓ

CONTINGUT

- Presentació. “3 respectes”. Tempos. Quan el moviment es converteix en
dansa?
- Joc presentació. Nom moviment dansat (música)
- Caminades d’una punta a l’altre de l’aula amb context (trepitgem fang, el
terra crema, som soldats, marejats)
S1
- Visualització allò cosa que ens fa especial i la tanquem en una caixeta.
- Metàfora de llavor (música). Es pleguen a terra, es va obrint i quan la planta
Coneixent-se.
està desplegada surt allò que ens fa especials.
- Ara amb allò que ha sorgit feu un o dos gestos que es puguin repetir. El
Allò que ens
practiquem.
fa especials.
- En 4 grups de 7 o 8 ens ho mostrem, amb música. Gravar-ho per compartirho.
- Tancament.
- Tasca per casa: que pensin en dos desitjos un personal i un altre col·lectiu.
Comentar que es diran
- Simfonia de les articulacions. Exercici d’escalfament amb música per
despertar tots els racons del nostre cos. Ritme lent. (música)
- Caminades tot el grup: fer tres grups així ja practiquen en grupet (1,2,3)
1. Moviments rectes (mirar un punt, càmera de fotos, hi anem). Lent-ràpid
2. Moviments corbes (miro a una persona, a la senyal hi aniré fent corbes).
S2
Lent-ràpid
Reconèixer - Caigudes.
1. De dos en dos, un trenca a l’altre donant un petit cop clau que fa que aquella
l’entorn
part es desmunti. Provar diferents maneres
proper i
2. Provem sols tots a la vegada
analitzar.
3. Mig grup fa i la resta ho veuen i al revés
- Explicar les tres primeres escenes i fer-les. Escollir 3 persones, faran
naixement llavor, entren la resta caminant, els encerclen, fan que els hi posen
la samarreta. Cauen tots els del voltant. Cauen els del centre.
- Veure vídeos.
- Escalfament coreo, automatismes en cercle, tots els mateixos moviments
(música)
- Fer 3 grups. Temàtica: problemes de convivència
Començaríem en cercle parlant del què significa conviure, quines coses
dificulten la convivència, què són els prejudicis i com afecten... Cada grup
S3
pensa una situació de conflicte i fa la imatge, posteriorment pensa quina seria
la solució i al representar-ho davant el grup els fem transitar a càmera lenta
E.
ballant, d’una imatge a l’altre. En acabar l’escena fer cuc esgotat (cap sobre
espatlla del company i ens desplacem així) (serà la transició)
- Practicar passar de la coreo a les imatges.
- Llegir els desitjos de l’altre grup.
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S4

E. 6 i 7

S5
E. 8 i 9

- Exercicis de córrer.
1. Córrer a la màxima potència i frenar sense caure, aturada precisa i
controlada.
2. Animals. Practicar a córrer com animals + aturada precisa.
3. Pinya animals. Tothom toqui l’espatlla d’algú, caminen junts.
- Escalfament cuc esgotat i ens anem incorporant, finalment pugem el cap i
fem gest silenciós de crit. Quan un de nosaltres tregui el crit els altres s’hi
sumen, quan aixequem el BRAÇ tothom corre. STOP parem. Fem l’animal i
ens col·loquem en posició dos tribus.
- Repetim vàries vegades i inicien el crit espontàniament ells, el final sempre
el marquem nosaltres.
- Repàs de la setmana anterior amb una gravació: es valora entre tots i els nens
proposen les seves pròpies millores i rectificacions
- Mirall amb parella i batalla a dos. Aprendre coreografia en rotllana.
Practicar-la amb una parella. Mostrar-la amb música.
- Treure samarreta. Amb la parella mirada als ulls: 2 minuts mirant.
Descoberta dels colors de l’altre.
Descoberta dels colors propis, caminar ocupant tot l’espai.
Treure samarreta: està enganxada al cos, ens molesta, costa treure, mans
amunt...
- Tirar a l’aire la samarreta. Caminar ajupits. Com tirar la samarreta
- Practiquem escenes per grups

S6

- Repàs obra fins al moment. Resignificació de les escenes i els despertars
perquè no vagin perdent el sentit. S’incita a la reflexió pel pròxim dia
- Es designa un responsable encarregat de conduir cada escena/acció. Es
trenquen els grups naturals, cadascú agafa rols nous
- Projecció documental del projecte de l’any passat per incentivar la motivació

S7

- Exercici de caminades.
- Salutacions amb mímica.
- Parelles d’alçada semblant que sigui de l’altre classe per practicar E. Baralla
- Aprendre coreografia chori chori

ASSAIG

Assajar l’obra fins al Chori chori i caure.

S8

S9

- Rotllana posta en comú com va anar l’assaig general amb l’altre classe
- Repàs coreografies

- Rotllana comentem el trimestre
- Esquema escenes el corregim entre tots
- Lectura grupal text resum de l’obra, relacionem paràgrafs amb escenes
concretes, resignificació
- Repàs de l’obra completa
- Rotllana posta en comú: quina experiència t’emportes?
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Protocol de prevenció de conflictes, drets i deures. CEIP Reixac
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*Fotografies realitzades per la investigadora
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Entrevistes:
Informant 1. Joel Álvarez (Art&Coop) 16/03/18

D’on sorgeix el projecte “Més enllà dels murs”?
Surt d’una idea que fa anys es va coent al meu cap i socialitzant amb l’equip, de poder
ajuntar joves o nens de diferents barris en un mateix entorn. A Barcelona vam intentar
una prova pilot, ajuntant gent del Raval, St Gervasi i Poble Sec. En el procés es va crear
una peça en cada barri, en aquest cas eren tres peces aïllades, que parlessin de les barreres
visibles i no visibles. Com poden ser vies grans, de tren, a nivell social, lloguers… i tot
això determina la situació de cada un i com es van dividint els barris i les famílies
Vau arribar a representar una obra comuna?
No de manera conjunta, sinó que van quedar-se com a tres obres diferents.
Aquí a Montcada sorgeix el contacte amb l’Ajuntament, on ja es proposa que seria
interessant presentar un espectacle amb nens de més d’un centre. Amb la idea de no
solament parlar del tema dels prejudicis, i introduir aquest concepte dels murs visibles i
invisible, sinó amb la interacció real a nivell creatiu entre els nens de dos escoles i de dos
móns
És a dir, que s’estableix a Montcada a través del contacte amb la Susana, però la idea de
projecte era teva
Exacte, els objectius eren els que ja havia estat plantejant en la prova pilot, però
aconsegueix materialitzar-se amb el contacte de l’Ajuntament
Pel que fa a l’elecció de les escoles és cosa de l’Ajuntament, la Susana, teva…?
Es busca escoles amb un perfil concret, vam estar veient amb quines zones seria
interessant treballar, i a partir d’allà va ser feina de les tècniques
Per tal de situar-lo, el consideres un projecte propi més que d’Art&Coop?
Una mica, moltes coses a la cooperativa funcionen així. Naixen projectes d’idees
personals de cada soci, que després es socialitzen, se’ls hi va donant forma…
Perquè la gran majoria de projectes que realitzeu són de teatre, imagino que per la vostra
trajectòria formativa
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Si que és veritat que a la cooperativa el més de teatre sóc jo, així com l’Eva és més d’arts
plàstiques i la Júlia de dansa i moviment. Al final aquest projecte ha acabat guanyant més
el concepte de dansa que de teatre, perquè hem vist que el moviment permet ajuntar més
les propostes. I després, durant els últims anys es dóna la circumstància de que a nivell
social, s’entén més el teatre com a aplicació que altres recursos
I això per què trobes que seria?
Jo crec que la influència d’Augusto Boal… i aquí el Forn de Teatre Pa’tothom, i altres
tipus d’autors i entitats han fet que el teatre agafi molt valor com a recurs, també perquè
han aconseguit entrar a les universitats. A més a més el teatre té unes característiques que
el fan especial per la intervenció social, entre elles la utilització del cos i el joc simbòlic
de la realitat, que fa traspassar-la pel cos i jugar. També té les seves desavantatges des del
meu punt de vista, a vegades pot espantar, o genera pors ens contextos molt nous… i és
aquí on la plàstica pot agafar un gran valor.
Sí, en tot cas sempre resulta una manera nova de relacionar-se amb un mateix o amb el
grup. I llavors, al plantejar un projecte així, et fixes més en la metodologia del propi teatre
o en l’objectiu final
El focus sempre és la metodologia per arribar a un objectiu humà o processual, què volem
aconseguir que li passin a aquestes persones? I la idea de l’objectiu final… és que
nosaltres no veiem un objectiu final, per mi seria tot. És interessant, tal i com encamino
les sessions dins aquest procés, la representació d’allò que s’està creant, ja sigui en format
exposició o en format espectacle tingui una certa qualitat
Per tant consideraries que apliques alguna metodologia pròpia? És a dir, consideres que
actues des de la mediació artística?
És que no sé ben bé a què es refereix la mediació artística
Bé, doncs el que entenc jo com a MA és el fet de presentar una proposta artística a un
col·lectiu específic, i mitjançant unes consignes fer que puguin desenvolupar valors humans
i noves relacions. I sobretot tenir en compte el tancament d’aquestes sessions, on es
resignifica el contingut aparegut.
Llavors suposo que si, perquè jo no m’he format en aquest concepte i per mi és nou. Crec
que m’influencio més de les idees de la pedagogia de l’oprimit (Freire, Boal…), de la
idea humanista del treball de la pedagogia, de l’educació viva on els propis nanos vagin
descobrint i fent-se seu el procés. A mi és veritat que aquest projecte en concret, em
resulta molt guiat pel meu gust
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És veritat, però és per les edats, el context, el temps…
Cert, i perquè necessites ajuntar dos grups, però a mi m’agradaria que fos més obert i que
sortís d’ells. No renuncio a buscar, dins de la mateixa estructura altres metodologies. Aquí
també ens influenciem d’altres propostes com “Five days to dance” o altres projectes de
dansa que hem conegut personalment, que inclús actuen de manera més tancada.
Nosaltres intentem deixar obert i ajuntem la metodologia dels projectes de dansa
comunitària, que normalment són molt guiats, amb les metodologies de reflexió
participativa de que els nanos també puguin anar entenent que està succeint a nivell de
continguts.
Deixa’m dir-te que crec que si que feu MA…
(riu) No ho sé, no ho sé, no conec prou el terme
En el fons és posar-li un nom a una manera de treballar que es porta desenvolupant durant
molts anys. Bé, i ja que hem parlat dels beneficis del teatre per treballar amb grups, trobes
que també es podrien tractar aquests valors amb alguna altra pràctica artística, o són
especials del teatre?
Jo crec que si estem parlant del teatre, estem parlant de la dansa/moviment. Entenent que
tenim un concepte de dansa molt reglada, i el moviment és dansa, i un moviment per
l’espai, caminar, anar tots cap a una, parar-se, mirar a l’altre… és dansa. Jo crec que les
que tenen a veure amb el moviment, amb l’espai escènic, tenen unes característiques de
traspassar pel cos que són molt beneficioses, a més a més el teatre permet posar-se en el
lloc de l’altre i jugar, que per mi això és meravellós. I després hi ha altres disciplines que
permeten un altre tipus d’accions o que potser arriben a altres connexions neuronals i
físiques… la plàstica en té unes, el vídeo unes altres, el hip hop, l’escriptura… hi ha
diferents recursos.
Trobes que amb aquests elements beneficiosos del teatre són adequats per tractar formes
de prevenció de conflictes?
Sí, absolutament. El teatre permet buscar solucions noves i això és quelcom que el fa únic
i és el que per mi el fa tan poderós. Crec que també les administracions se’n han adonat
del poder d’aquesta disciplina.
Per acabar, quina definició faries de pau?
Crec que la pau és la capacitat d’escoltar-se a un mateix i d’escoltar a l’altre, i poder
arribar a consensos quan sorgeixen conflictes. No és l’absència de conflictes sinó la
capacitat de superar-los.
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Informant 2. Vanesa Prados (Cap d’estudis/tutora) 05/04/18

(explicació del TFM) La voluntat és contemplar des del teu punt de vista com a tutora de
grup participant l’any passat, i com a cap d’estudis quina és la perspectiva cap al projecte?
La proposta del projecte s’havia iniciat a l’escola el Viver, que és una escola amb un
context més complicat que el nostre, però la intenció d’Art&Coop, segons m’explicaven,
sempre havia estat incloure la resta d’escoles. No és una proposta fàcil, perquè són moltes
escoles públiques… ja no només per la coordinació sinó per un tem de seguretat, són
molts alumnes en un únic espai, i clar no és fàcil de lligar tot plegat. Però tenim molt bona
relació amb totes les escoles del municipi, molt especialment amb la Conxita del Viver,
perquè hem participat en molts projectes comuns i per nosaltres és una persona de
referència; llavors quan la proposta va venir per part seva no vam dubtar.
És important dir que sempre que ens arriba una proposta així hem de valorar fins a quin
punt els tutors estan oberts a participar, perquè ja ets pots imaginar, sempre hi ha tot tipus
de gent, alguns més disposats a obrir la seva aula i d’altres més reticents. De fet en aquest
cas Art&Coop ens va demanar que fos un projecte per aplicar a 6è, però pel nostres cas
vam considerar que era molt agosarat perquè és un curs amb el currículum molt carregat,
on fem moltes propostes. Cinquè també ho és, hi ha una cantània i també propostes molt
interessants però ens resultava més fàcil fer-hi cabuda. A més a més, també hi havia la
circumstància de que jo era tutora de 5è i això ho feia més fàcil. Llavors amb la mediadora
de l’ajuntament vam establir que el Viver faria l’activitat a 6è nosaltres ho faríem a 5è.
Aquest any es repeteix la situació perquè sinó els mateixos alumnes tornarien a passar pel
projecte i per això ja s’ha establert a 5è.
En aquest sentit com que jo era la tutora va ser molt fàcil, i la meva paral·lela la Gemma
de seguida es va avenir, i vam començar sabent que l’experiència seria interessant perquè
la Conxita ens n’havia fet cinc cèntims, però també obertes a provar.
La nostra escola, com saps, es troba en un context més afavorit o neutral, però tot i així
també tenim importants necessitats. De fet els grups amb els que vam començar, que ara
estan fent 6è, hem comentat a l’escola que no havien estat grups fàcils. Per situacions
familiars desfavorides, o per necessitats de caire emocional, afectiu, social…
Bé però és que això és habitual, l’escola no deixa de ser un reflex de la realitat, a més a més
el context cada vegada és més intercultural… jo recordo els meus anys d’escola i no té res a
veure
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Sí sí, no hi ha color. A més a més t’he de dir que en tots dos grups de la nostra escola hi
ha alumnes amb singularitats importants, perquè tenen algun trastorn diagnosticat, o per
necessitats socials o tot plegat… Les dinàmiques que es generen, els conflictes, per tot
això vam pensar que era interessant participar en un projecte així.
I havíeu participat amb anterioritat en algun projecte semblant?
No d’Art&Coop, però si que des de l’ajuntament de Montcada amb l’entitat Ser, els quals
encara segueixen en actiu però ara s’han anat desvinculant de Montcada. Són una entitat
que ve del món sanitari i fan tot tipus d’activitats de prevenció. Amb ells havíem fet
activitats encarades al traspàs de la primària a la secundària, per ajudar als alumnes de
sisè a veure amb una certa serenitat el canvi d’etapa. Amb un horari força extens venien
tres dies a la setmana i es tractaven sobretot neguits personals, molt interessant també.
I una altra entitat amb la que col·laborem habitualment és Irenia jocs de pau, una entitat
genial que fan sobretot treball de conscienciació de la diferència i acceptació de la
diversitat. Personalment m’agrada molt aquesta entitat perquè ofereixen activitats per tota
la primària, comencen amb jocs pels més petits i per exemple amb els més grans hem fet
unes activitats de conscienciació del tema dels refugiats realment molt maco.
Cada vegada fem més activitats que tenen a veure amb l’educació per la pau, però si t’he
de donar la meva sincera opinió, està molt bé que les fem des de l’escola perquè la societat
cada vegada ho requereix més, però és una educació que realment cala si ve de la família.
Perquè els nens són molt intel·ligents i aquí aprenen sobretot a interpretar i a respondre
la resposta correcte segons el context i el que s’espera que diguin, però després els
comportaments van per una altra banda. I un any després veus la diferència… jo moltes
vegades faig referència a l’activitat de “Més enllà dels murs” i fins i tot ho fan entre ells,
però tot i així segueixen aixecant murs entre ells
Bé és que és un procés per tota la vida el fet de ser coherent amb el que aprens, penses i
llavors fas, que fins i tot costa en edat adulta. Però trobo que és molt important que hi hagi
aquest compromís des de l’escola, perquè és el primer pas per socialitzar l’educació per la
pau.
Oitant, i també per oferir una altra perspectiva, perquè sinó pels nens els seus referents
són els familiars i poden ser molt rics culturalment parlant, però en tot cas són únics. I
l’escola ofereix una altra possibilitat, i en aquest sentit és en el que continuem.
I us dediqueu a altres activitats concretes per a l’educació en valors?
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Sí i ara afrontem tot un repte, perquè antigament l’espai de valors s’afrontava des de l’àrea
de tutoria, que era com tu i jo com estudiants hem treballat. Aquesta àrea no s’avaluava i
es feien activitats sobretot de caire organitzatiu on no es treballaven valors com a tal. Ara
el nostre compromís és que a aquesta àrea li hem de posar nota, que està molt bé però és
tot un repte
És clar, per què com quantifiques aquest aprenentatge?
És molt compromès. Curricularment tenim una hora i mitja a la setmana, de fet el projecte
Murs s’inclou dins d’aquest espai, durant la resta del curs tenim una altra programació
establerta. Intentem donar molta importància al cinema, com a mínim mirem de projectar
una pel·lícula per trimestre que ens permeti generar molt debat. Algunes de les que hem
vist són “Camí a l’escola”, “Inside out”, “La bicicleta verde”. També veiem l’InfoK, que
ens resulta una eina meravellosa perquè t’ho dóna desgranat per treballar amb els nens i
tracten des de temes de caire divulgatiu a temes d’actualitat.
Sí, i és molt important perquè ells ho viuen igualment
Oitant, aquest any vàrem començar l’àrea de valors tractant els atemptats de Barcelona, i
gràcies a l’InfoK que havien fet un especial de 15 minuts per tractar el tema de
l’islamisme, vam poder abordar el tema i va ser molt enriquidor. També és molt
interessant perquè a través de cada nen veus com a casa han tractat aquella notícia, les
opinions que hi ha darrera… Tampoc és fàcil després! Intentar canalitzar-ho de la manera
més neutre possible.
Trobo molt bé fer-ho a través de mitjans audiovisuals, perquè els resulti amè i proper
Sí, tenen molta potència per ells. Són classes molt xerraires, i tu poses l’InfoK i calla
tothom, tant de bo em passes a mi! Aquest aprenentatge també el fem a través de
personatges històrics importants: Irene Sendler, Malala, Rosa Parks… per exemple.
També projectem molt curts que tracten temes emocionals, la importància de treballar en
grup, l’acceptació diversitat… i intentem generar debats. Llegim molt també, els contes
de Larreula i de Bucay… intentem farcir-ho una mica tot. A més a més treballem el dia
de la dona, el consum televisiu, el món de la publicitat si és tot honest el que ens vénen o
no…

Des de l’any passat el departament ha engegat una iniciativa que té una banda crítica
perquè es compara amb el sector privat, com si fos una empresa. I en part és així però
també és molt útil perquè ajuda molt a l’organització i a saber què estàs fent, amb quin
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objectiu i si realment has aconseguit el que et proposaves. Des de fa uns anys l’escola
està en aquest tipus de projecte, que es diu ACDEA, Acord de Coresponsabilitat amb el
Departament. Antigament et donaven una sèrie de beneficis pel fet d’estar en aquest
acord, actualment no és així però diguem que també interessa fer-ho perquè ens ajuda a
professionalitzar-nos. L’any passat el projecte Murs estava lligat a aquest acord, era una
activitat que jo no coneixia, que si que m’havien explicat però no hi havia participat.
Llavors la meva proposta quan ens hi vam apuntar era perquè millorés el clima de l’aula,
que era en definitiva el que jo pretenia aconseguir. És difícil veure com d’una activitat
que fem això s’acaba plasmant a la vida diària, llavors em vaig inventar una sèrie de
mecanismes per intentat recollir informació per ajudar a establir una valoració de
l’efectivitat del projecte en aquest sentit.
El projecte Murs el vam començar al segon trimestre, i jo des de principis de curs vaig
anar recollint aquells incidents que es generaven a l’aula, i vaig seguint fent-ho durant els
següents trimestres. Si que vaig poder observar que els conflictes havien disminuït una
mica des de l’inici del projecte; que havien disminuït i sobretot que no eren tan greus.
Vaig anar recollint els nens implicats en els conflictes, els acords que establíem…
Finalment les dades evidenciaven la disminució dels conflictes i que els nens que els
protagonitzaven eren majoritàriament aquells que patien alguna mena de patologia,
trastorn…
Una altra cosa que també m’interessava era el tema de les emocions. Els nens a vegades
si estan molt treballats interiorment són capaços de posar nom a les seves emocions, però
a vegades són incapaços de verbalitzar-ho. Llavors vaig trobar una manera de fer-ho que
al principi em va semblar una mica infantil, però els hi vaig proposar a la classe i els hi
van encantar i era la farmaciola de les emocions. Formada per diversos elements, ens
ajudava en moments de frustració. En definitiva els nens havien de ser capaços
d’identificar els seus sentiment i venir a utilitzar la farmaciola per plasmar-ho. Per
exemple si algú necessitava un moment d’afecte teníem unes tiretes, si algú necessitava
riure venia, jo ho apuntava i utilitzava el nas de pallasso, uns mocadors per un moment
de feblesa, el vaporitzador de pors… això va ser molt bo perquè el dia de la representació
de Murs tothom tenia por, llavors recordo que vaig vaporitzar tota la classe (riem). També
hi ha la pilota anti ràbia, aquesta va ser la més utilitzada, vaig insistir molt, abans de pegar
a ningú o qualsevol cosa, veniu i me la demaneu! I també el pot de la calma.
I això ho vàreu anar fent durant tot l’any?
Ho vam iniciar a la vegada que el projecte Murs com a indicadors per recollir els
objectius. També es posa en evidència que els nens més conflictius són els que més la
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utilitzaven. De vegades no s’apuntaven, però en moments que identificava jo mateixa ho
anava apuntant.
Em sembla una eina fantàstica, perquè sempre el més difícil és escoltar-se a un mateix i
saber què t’està passant, posar-li nom i reaccionar conseqüentment
Si que t’he de dir que passat un temps que el tema familiar continua pesant molt. Una
vegada vaig sentir a dir que l’escola només influenciem un 30% en l’educació dels nens,
i l’altre 70 ve de la família. No vull treure culpes a l’escola, perquè tenim moltíssima
responsabilitat però és veritat que a vegades hi ha alumnes que sorprenen amb reaccions,
que tu saps que malauradament són super brillants i honestes però no són teves, són de la
família. Recordo com a anècdota veient l’InfoK després de Nadal parlaven de la recollida
d’aliments, i aquell dia un nen a classe va explicar que a casa no participaven perquè la
seva mare deia que s’estimava més comprar per casa abans d’ajudar a gent que no sabia
d’on era. Reps aquesta mena de comentaris, intentes serenar-te, però un altre nen va
aixecar la mà i va dir que el seu pare si que hi havia participat, i que a més a més havia
comprat iogurts i els va portar a la gent que està de voluntària organitzant la recaptació
perquè berenessin. De vegades reps una aportació negativa i una altra positiva, però ells
mateixos l’han fet i cadascú treu les seves pròpies conclusions.
Sí, i ho trobo molt positiu també quan es corregeixen els uns als altres, perquè resulta
enriquidor per ells mateixos.
Sí i en aquest cas em va ajudar a mi també a no dir “mira crec que els pares no ho estan
fent bé” perquè et posa en un compromís qüestionar els pares
Després de tota la recollida de dades que vas fer, diries que el projecte els va ajudar d’alguna
manera. Es van generar comportaments que després han perviscut?
Completament i si que han perviscut, tot i així continuo pensant que la influència familiar
és més forta que l’escolar. Però considero el projecte una experiència molt positiva, si
més no a mi em serveix quan hi ha algun incident per fer-hi referència “nois continueu
aixecant murs”, i només al dir això jo crec que ja ens entenem de què estem parlant.
Oitant, i el fet d’utilitzar la paraula, ells ja han viscut el seu propi procés i fer-ho això resulta
molt referencial
Sí, tot i que de vegades són qüestions molt conceptuals… A mi em va fer molta gràcia
perquè aquí a 4rt fan una obra de teatre clàssica, i conforme anaven passant les sessions
em preguntaven “però Vanesa jo què diré? I quan ho diré”, i en aquest sentit van a haver
de fer un canvi molt important.
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Sí és una doble bomba, poses en qüestió comportament i a la vegada el teatre més normatiu.
Llavors trobes que la metodologia del teatre ajuda convenientment a treballar aquests
aspectes de valors personals i socials?
Sí, és súper enriquidor el teatre, per deixar-te anar, deshinbir-te, perquè moltes vegades
quan et disfresses et permets fer coses que no faries de manera habitual, com al carnaval…
i ho trobo molt interessant, fins i tot pels nens més tímids.
Sí jo mateixa ja he pogut apreciar alguns canvis amb el que portem de projecte, és molt
maco veure com algú molt tancat passar a els últims dies a brillar amb molta força.
Sí i tot i que alguns els fa molta vergonya i s’amaguen, al final tothom vol ser
protagonista. No sé si has vist la pel·lícula de “Wonder” però hi ha un moment al final
que diu que tothom en algú moment hauria de rebre algun premi que el reconegués. I
malauradament tal i com tenim l’escolaritat en aquest país, és molt difícil i hauríem
d’estar entregant premis constantment, però és veritat que tothom ha de tenir el seu
moment de glòria. I a vegades ni que sigui a través del teatre, formar part d’un grup…
Compartir responsabilitats, sentir-te útil… resulta molt interessant
El teatre personalment m’agrada molt i crec que té molts valors educatius darrera, fins i
tot amb la indumentària, ser conscient de tot el que toca portar… una certa disciplina,
però divertida. Tot sortirà bé si tothom fa el que ha de fer, una feina col·lectiva però a la
vegada individual.
Si em poguessis explicar una mica algun cas concret de conflicte en el grup que portaves
Sí, hi havia dos casos especialment difícils, un que estava diagnosticat amb un cas de
dubtosa identificació sexual amb el seu gènere. Jo crec que el teatre va ajudar una mica a
acceptar-lo, ja ho era força, però el que dificulta la nostra vida diària no era la seva
identificació sexual sinó el seu rol en grup. No acabava de trobar el seu lloc, era exclòs
constantment i això acaba generant antipatia per la resta, i no és fàcil gestionar-ho. Ara
està entrant a la preadolescència, cosa que no ajuda i sincerament va a pitjor, però en
aquest cas el teatre ens va fer molt bé a tots, a acceptar la diferència
Oitant, el fet de naturalitzar-ho, que no és un fet del més corrent però té el mateix valor i el
fet de respectar-ho. Llavors a nivell d’escola teniu algun sistema de prevenció de conflictes?
El tema de la mediació el tenim molt present, sempre intentem primer parlar amb els
implicats, clarificar els fets, si convé mediar… Si el conflicte és greu tenim articulada una
comissió de convivència, de la que forma part l’equip directiu, mestres i també famílies.
És molt interessant perquè si hem de prendre alguna mesura sancionadora significativa,
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com ara excloure alguna sortida… que no ho acostumem a fer però s’ha donat algun cas,
sempre comptem amb el vistiplau de les famílies. Jo crec que això és molt important
perquè ajuda naturalitzar i a compartir la responsabilitat en família, perquè quan hi ha
alumnes que tenen un comportament molt transgressors hi ha límits que no podem deixar
passar. No ens agrada aplicar-ho però a vegades no hi ha altre remei, i quan es generen
aquest tipus de conflictes tenim una documentació que s’ha d’omplir (full d’incidències
amb constància de qui han estat els alumnes implicats, quins són els fets i quines
actuacions s’ha pres…). Una altra cosa que també va molt bé és que nosaltres fem
activitats d’apadrinament de grans a petits. Aquestes activitats s’inicien sempre amb la
intenció del tema de la lectura, que és com més fàcil abordar-ho, però amb una evident
funció tutorial darrera. I els grans i els petits es busquen a l’hora del pati, sempre que fem
activitats internivells intentem lligar-los grans i petits. És molt maco quan després de 3r
fan el canvi de rol i passen de ser fillols a ser padrins. Amb totes aquestes activitats s’ha
donat casos que són els propis alumnes els que han fet de mediadors.
Que interessant perquè a l’hora que educar en valors també es fa de manera
intergeneracional, que els resulti habitual relacionar-se amb gent de diferents nivells.
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Es tractaria de veure, des del teu punt de vista de tutora, l’experiència del projecte en el teu
grup
Penso que ha estat una experiència molt positiva, jo la veritat és que l’he gaudit molt. He
gaudit molt amb vosaltres, la manera de fer, de treballar… També és veritat que és un
grup que totes aquestes coses els hi van molt, els hi sembla genial
Sí, els motiva moltíssim
Sí, un altre grup potser estan més desmotivats no funciona igual. Aquí hi havia un parell
de desmotivats, però estan així en tot de per si. No per l’activitat, sinó que fas qualsevol
cosa i “pff que rollo… y que rollo” Y estamos en ello, a veure si els podem “enrollar”.
Però en general la veritat és que tot molt bé, jo penso que a ells els ha servit per veure
moltes coses i poder-les treballar, que d’una altra manera potser no haguessin sortit.
Oitant! A mi m’està sorprenent molt a nivell d’escola, ara a l’altra grup hem trobat uns
talents increïbles, estan súper motivats i estem adaptant l’obra perquè pugui sortir tot el

que tenen tantes ganes de fer. I a nivell d’escola em sorprèn que sigui tan general aquesta
actitud
La veritat és que heu trobat dos grups molt macos, si això ho feu amb el grup que l’any
passat feia sisè que també els portava jo, no hauria tingut res a veure. Vull dir que també
hi ha hagut sort, perquè aquest grups són molt vius, perquè n’hi ha que segueixen però
que no tenen iniciativa. En canvi aquests tenen molta iniciativa, és allò que us deia, que
són grups que no pots encaixonar. Per això també es van adaptar tant, perquè lo bo era la
vostra flexibilitat, un dia potser dèieu “avui s’ha de fer això”, però després allò s’anava
adaptant al que anava passant a la classe.
Sí, és l’anar veient com es respira el dia a dia l’ambient i què permet treballar. Si estan més
accelerats, si es pot parlar més… Ara em fas pensar que dèieu que els grups s’havien
barrejat entre si, no?
Sí, a quart eren dues classes diferents i ara estan barrejats.
Suposo que això també ajuda a aquesta actitud viva i flexibilitat dels nanos, no?
La veritat és que és la primera vegada que hi ha una segona barreja, Fins ara el grup que
s’havia barrejat només ho havia fet una vegada i va ser a cinquè, i jo la veritat és que
penso que va ser un error perquè no es van cohesionar. Que aquest és el grup que et deia
que ja els va agafar a sisè quan es va iniciar el projecte. En canvi els que ara estan fent
cinquè són els primers grups que es van barrejar des del principi, es va fer a tercer i ara
un altre cop a cinquè. Llavors això ha fet que es cohesionin com un grup, ara ja no tenen
la consciència de un grup i un altre, sinó que són cinquè. Ja no són el grup A i B, i ara tots
els grups que pugen es fa així.
Jo suposo que això també ajuda òbviament a la consciència de grup, però també a estar més
despert a possibles noves relacions, noves propostes…
Sí, a establir relacions i estratègies diferents, perquè clar amb cada grup has de
desenvolupar unes estratègies. Hi ha alguns que igualment s’ha de fer molta feina de
cohesió, però en aquest pràcticament no ha calgut, perquè és que ha nascut cohesionat.
És xulo, i a veure, fer-los-hi fer coses de cohesió quan realment ells ja estan cohesionats
com a grup-classe, i com a grup de cinquè. Estan molt integrats, per ells tot ho farien
junts, si els hi haguéssiu dit d’anar junts a l’obra… Hagués estat per ells bueno! Genial.
Llavors les barreges estan anant molt bé perquè jo penso que hem aconseguit fer un sol
grup. Que se sentin que tots són part del mateix, de l’escola, del seu grup, del seu cinquè…
i tot s’ajuden, i els hi agrada, quan van d’excursió és tot una reunió i s’esperen i la veritat
és que és molt maco. No hi ha aquella sensació de dir “és que la meva millor amiga està
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allà” no, perquè “ara m’he trobat amb la meva millor amiga de primer i segon, a tercer i
quart tenia una altra, però ara ens hem retrobat”.
Exacte, i després no és que potser tingui una sola millor amiga, sinó que jo tenia una amiga
fins ara però com que recupero la de fa més temps… per tant segurament s’ajunten les tres
Sí oitant, en la majoria de casos passa així. Hi ha algun cas de gelosia o possessió, però
la majoria de casos són així. I els nens… Bueno és que els nens ja són més fàcils. Ja sé
que no sona gens feminista però…
Bé… si extrapolem així a la general. Sí que és cert que hi ha tendències, que és d’on surten
els prejudicis, d’alguna tendència que si que és real.
Bé jo el que veig és que les relacions que estableixen nens i nenes són totalment diferents,
i no tinc clar que sigui per educació, perquè ho mostren des de ben petits.
El que passa és que hi ha característiques del comportament que es comencen a
desenvolupar quan tenim tres anys, des de com es relaciona la nostra mare amb nosaltres
quan som un nadó, i llavors clar ja és diferent el com creixo si sóc un nen o una nena. Per
temes genètics i per com em relaciono amb els meus pares, i a partir d’aquí es desencadena
tot.
Però en la forma d’establir relacions les nenes ho fan d’una manera, són més possessives
i els nens ho són molt menys. Les nenes tenen més rancúnia i els nens no tant, i això és la
manera d’establir les relacions.
Bé és la manera de ser, i també en com aprenc a socialitzar-me com a dona. Jo sóc una nena,
per tant jo rebo aquests inputs de petita i això ja es va teixint amb la meva genètica, jo penso
que és una mica de cada.
Jo penso que també és una mica de tot, i que no sona gens feminista però que les relacions
no són iguals.
Això és cert.
Els nens són molt més simples, molt més lineals en el seu pensament, i això ja és una cosa
genètica jo penso. Un nen és “m’has fet això y te voy a matar” “Vamos a matar al
dinosaurio” “Voy y te pego” i es peguen bufetades, els agafes i els dius “ara seieu i
respireu i penseu”, ells no pensen, en absolut! No pensen en res del que ha passat, per ells
és un acte mecànic “tu m’has pegat i jo et pego” o “tu m’has dit y yo te doy”, no hi ha
pensament, no hi ha res al darrera, i a la que tu els deixis tornar-se a ajuntar, se’n aniran
a jugar junts com si no hagués passat res, no són enemics, hm tingut un conflicte i ja ha
passat. En canvi les nenes un conflicte és comencem a donar voltes, aquestes si que
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pensen! I això ho fem les dones, pensem, li donem voltes, li tornem a donar voltes… i
això no ho aprens, això ho tens. Reflexionem d’una manera diferent, és quan comencem
a donar voltes i quan la cosa “s’enmerda”.
I pel que fa a tema conflictes a classe, vaig veure que ho parleu bastant i em vaig sorprendre
molt el tema de la llibreta de la Violeta, per mi aquell dia va ser una revelació! I llavors
podries dir que tens alguna estratègia com a tutora per aquestes situacions?
Doncs depèn del conflicte, si és un de nois ja et dic que normalment és anar i veure què
ha passat… normalment sempre són de futbol, és estrany que en tinguin fora de l’esport
ja que no hi ha un procés rancuniós pel que es puguin arribar a dir. Amb les noies sol ser
conflictes de “mira és que m’ha dit que no sé què” i és una intervenció puntual, les agafes
a les dues perquè exposin la situació, a aquests nivells és un “jo penso que heu de parlar,
feu i després digueu-me quina conclusió en traieu”. Quan el conflicte és més gran, llavors
és anar agafant part per part, que ho puc fer en la hora setmanal de tutoria individualitzada,
i és anar veient el conflicte des de totes les parts perquè clar moltes vegades, unes no
tenen res a veure amb altres. O fins i tot venen el pares a donar-te la versió que volen que
sigui la de veritat, i no és aquesta. Així que és anar parlant a través de les tutories, i quan
el conflicte és mitjà m’emporto les dues parts a tutoria individual o me’ls quedo a l’hora
del pati i llavors parlem. I aquí jo faig una mica d’advocat del diable perquè ells vagin
reaccionant i veient la perspectiva de l’altre. I ara per coses així de murs i prejudicis, hem
elaborat un mur amb peces de lego i cada vegada que algú fa o diu alguna cosa que
reprodueix un prejudici, posem una peça. És perquè ells prenguin consciència de què vol
dir emetre un prejudici. Perquè sinó no se’n adonen a vegades et diuen “oh doncs como
siempre” però perquè “como siempre”? Ja estem predisposat a pensar que com aquesta
persona l’altre dia va fer això, avui també ho ha fet o ho farà.
Clar, a vegades és entendre que els comportaments que tenim normalment no tenen perquè
ser els correctes
No i fer que ells arribin a ajudar-se en això, per exemple hi ha hagut un nen a classe que
és conflictiu… Hi ha alguna cosa que ell no pot acabar de quadrar, no és un problema de
que ell sigui dolent. Hi ha hagut un moment on ell ha demanat ajuda, ha estat capaç de
verbalitzar “si no em riguéssiu les gràcies, les coses m’anirien millor, però com que faig
alguna cosa, em mireu i rieu doncs…”
Clar és el rol que la classe li ha adjudicat i de la que tampoc se’n pot treure
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Sí, quan passa alguna cosa tothom el mira perquè faci la tonteria, és el que s’espera d’ell.
I clar això és un prejudici, perquè s’espera que ell la lii¸ després se la carregarà ell, no el
que l’està mirant i punxant-lo
(li pregunto per la identitat de l’alumne en qüestió)
Però ha estat capaç d’expressar-ho, i ara estem en un procés on estem fent moltes
actuacions per intentar corregir-lo.
Sí perquè té molt bon fondo aquest nano
Sí, si ell és bo, no en tinc cap dubte. Però ha agafat un rol de pallasso que no ha estat
capaç de trencar ni amb la barreja de classes, perquè està amb companys que ja estaven
de l’any passat i llavors no n’ha estat capaç. I ara està demanant ajuda i el veus que s’està
trobant amb una paret, i jo en aquest sentit si que he dit “a veure tu vols lluitar contra mi
i a veure qui té més força i no em pots vèncer. No m’agrada tenir-te castigat sempre, però
no m’agrada que em desafiïs. Tu saps que per les bones ens podem entendre”
I això que dius que està demanant ajuda, com ho esteu gestionant?
Això va sortir a tutoria, a partir d’un vídeo que es diu “Bully dance” on es veu un cas de
bullying en el que el fort abusa del dèbil, a l’última escena estan tots ballant i al que
deixen de banda és el que feia el bullying. Primer vam enfocar el punt de vista en “penseu
que ha acabat bé o malament?”. El punt de vista de molts va ser que acabava bé perquè
l’assetjador rebia el que es mereixia. Si que va haver-hi uns quants que normalment són
més empàtics que si que se’n van adonar que la solució no és deixar a l’altre de banda,
perquè sinó passa el mateix però al revés. A partir d’aquí els vaig proposar que
plantegessin quin creien que seria un bon final, vam anar parlant que tots havien
d’ajudar… i va haver un moment donat que suposo que ell es va veure reflectit amb el
tema, en un altre sentit perquè ell no fa bullying, però en el sentit de que “si jo faig
tonteries i a mi em deixen de banda, tampoc m’estan ajudant. Vull que m’ajudeu a que jo
no faci les tonteries, a que no em provoqueu”.
Exacte, perquè ell ja serà d’un tarannà rebel, però si agafa aquest rol i ell ho pot veure, és
un problema.
Sí, ell se’n adona que té un problema. Amb la família també ho estan treballant molt, però
no acaben de sortir-se’n. Ara just la setmana vinent començarem un altre recurs, això és
de P3, però em va servir amb un altre cas d’un nen de sisè d’una altra escola que era molt
problemàtic. I se’m va acudir de fer-ho de la manera més simple, és una graella amb
l’horari de classes, i és que la mare m’ha demanat que li digui cada dia com s’ha portat…
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“i jo com li dic com s’ha portat?” Perquè avui les dues primeres hores s’ha portat molt
bé, però després a l’hora del pati s’havia de quedar a fer uns deures que no havia fet, i
se’m ha escapat. Clar llavors no li puc dir que s’ha portat bé ni malament, és molt difícil
fer un judici d’un dia. Jo sé que està fent un esforç, perquè vol millorar, però en dies aïllats
no es pot valorar. A més aquesta mena de nens solen reclamar atenció, hi ha algun
transfons… no sé el què és, potser un psicòleg sabria treure-li, però hi ha alguna cosa a
casa, aquí classe no acaba de trobar el seu lloc, per això agafa aquests rols i desafiament.
Llavors aquest sistema consisteix en marcar amb gomets de colors (verd, groc, vermell)
com s’ha portat a cada hora, i a cada classe amb cada mestra, durant un minut rep la seva
atenció per valorar entre els dos com ha sigut el seu comportament i posar el gomet. I
moltes vegades només el fet de rebre aquesta petita atenció, i fer la consideració, farà que
mica en mica se’n adoni.
Sí, en el fons qui s’està avaluant és ell i així serà la manera en que ho vagi entenent amb el
temps
Sí, és ell qui s’ha de posar el gomet però posant-se d’acord amb mi, o amb la mestra que
hi hagi. A vegades pot donar excuses dient que si que s’haurà portat bé, però quan ja li
preguntes, ell mateix sap que no és cert. La veritat és que les vegades que he fet aquest
sistema, els nens han estat capaços de veure realment les situacions, no de dir “el gomet
verd perquè sí”. Llavors el nostre objectiu és que arribi un moment en que tot sigui verd,
la veritat és que aquell altre nen amb dos mesos ho vaig aconseguir.
En realitat està molt bé, perquè és agafar una cosa molt senzilla que permeti treballar pas
a pas, i serà com ell agafarà la consciència de no dir mentides, de començar a ser coherent
amb l’ajuda de que demana i el que fa i així aconseguir el seu objectiu.
I ara també a nivell de classe a tutoria estem treballant un objectiu que sigui possible de
fer. Tenen un full on es posen creus, llavors tot el que fem malament, que moltes vegades
no són conscients, però la majoria si que ho són: el que interromp sempre la classe, el que
contínuament burxa als altres… En aquest cas, ell va dir “no girar-se”, perquè el fet de
girar-se és perquè tothom el miri per fer tonteries, llavors ell va escollir això i no es pot
girar.
És algo molt senzill però que en el fons és el primer pas que desencadena tota la resta
Llavors ha de ser una cosa que concreta, no pot ser “em portaré bé”, què vol dir això?
Això és la pau mundial i jo també ho vull… Han de ser coses molt assequibles, pr exemple
els que són més tímids i no aixequen mai la mà han fet el propòsit de participar a la classe
com a mínim una vegada.
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Molt bé, i és una cosa que has inventat tu o es fa també als altres cursos?
Això m’ho he inventat jo (riem). Jo treballo sobre la marxa, depenent del grup, em costa
molt seguir un esquema de coses. Quan eren petits a primer i segon, vaig fer més o menys
el mateix però amb un carnet de punts, perquè amb aquella edat el concepte d’objectius
és molt abstracte, llavors tenint en compte el comportament jo els hi treia o posava punts
al carnet. Perquè sinó castigar-los sense pati a aquelles edats… d’aquesta manera era més
real, i ells començaven a entendre.
Sí perquè també condiciona molt això de et portes malament i castigat. Perquè l’efecte del
càstig també pot ser negatiu.
Sí, no li acabo de veure el punt jo al càstig. Perquè nens d’aquests que s’aixequen tota
l’estona, que interrompen sense permís, si els castigo hi hauria nens que no sortirien mai
al pati! Llavors el que feia era treure’ls punt del carnet, ara bé, si hi havia algun moment
que s’ajudaven entre ells o algú feia alguna bona acció, els hi donava un punt o una
estrella. I les estrelles restaven X punts negatius, i aquesta era la manera que em permetia
anar jugant.
Està molt bé perquè els nens no són ni bons ni dolents sempre, i el fet de que no només es
visualitzi allò que faig malament. És molt important que perquè pugui deixar de fer allò que
faig malament, que se’m reconegui el que si que faig bé.
Sí, la veritat és que hi havia nanos en que hi ha moments que és complicat trobar que
facin alguna cosa bé, perquè passa el mes i dius “però és que és una entremaliadura rere
una altra” … però sempre hi ha algun petit moment. Aquesta és la manera de fer-los veure
que fan coses mal fetes, on el càstig no és quedar-se sense pati perquè no té cap sentit
Sí perquè el càstig sovint és negatiu, entres en un cicle destructiu, s’enfaden…
Exacte “i total què més dona si sempre estic castigat”, així no els fas entendre. Llavors
ara a cinquè se’n van recordar, i vaig pensar a fer-ho d’una altra manera més madura. I si
que cada un d’ells té una cosa que hauria de millorar, alguns els hi fet veure jo… però si
que la majoria ho ha vist ells.
Clar, a vegades també és aprendre a veure’s un mateix, que això no ens ho ensenyen prou…
No, no ens ensenyen gaire a adonar-nos quins errors cometem
I el projecte Murs, tot i que sigui molt més curt que totes aquestes iniciatives que
m’expliques, que entenc que els processos de canvi de comportament són llargs i els
objectius no s’aconsegueixen d’un dia per l’altre; però tot i que Murs sigui més curt diries
que ha aportat algun benefici al grup, individualment…?
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Sí, jo he vist canvis. Ens ha donat joc per parlar coses d’una manera diferent, a vegades
quan vosaltres marxàveu sorgien temes que encarar-les des d’un altre punt de vista hagués
estat difícil, temes polítics per exemple, però com que sorgien sols et donava peu a tractarles de manera natural, que sinó d’una altra manera hauria d’haver provocat i això a vegaes
pot ser més conflictiu. A partir del que vosaltres heu fet ells també se’n han adonat de
moltes coses, quan parles de Murs ara ells automàticament ells ja es col·loquen, i veus
coses i “què estàs fent? –un mur…” “molt bé, te’n has adonat” Vull dir que ells si que ho
han interioritzat, i ara el que pretenc amb el mur de lego és que no se’ls hi oblidi, perquè
sinó l’any que ve ja no se’n recordaran. I l’any que vull tornar a fer-lo, el desmuntaré a
final de curs com estigui, i el curs vinent el tornarem a començar. Que no se’ns oblidi de
que no podem construir murs, que ho continuarem fent però…
Sí oitant, és inevitable perquè és un fet natural, perquè “com ens relacionem?” Doncs
categoritzant a les persones, establint distàncies… Però la importància recau en adonarse’n i naturalitzar-ho. És impossible no fer un prejudici, però anem a no verbalitzar-lo de
manera negativa.
Clar, però ser capaç d’analitzar que ho estic fent, o de que ho estic fent malament. No ho
puc evitar… perquè clar tu vas pel carrer de nit i veus a unes persones d’una altra raça i
t’encongeixes…
Bé si, és instint de supervivència
Exacte i de vegades et sap greu, perquè penses… “pff… mira la manada, bien blanquitos
que son”. Te’n fies d’uns que t’han fet creure que estan aquí per protegir-te i després un
grup de nois àrabs no ho farien mai a la vida. I de fet per temes culturals potser tenen uns
principis que són més nets que els nostres. Però si que realment a vegades reaccionem per
instint… però sí, que siguem capaços de veure i de no extrapolar-ho després a les nostres
relacions. El fet de l’instint de supervivència el tenim i el tindrem, no pots evitar-ho.
Exacte, però és el com ho transmets a l’altre persona.
Exacte, és com ara ens trobem que hem de treballar amb un alt nivell de interculturalitat.
A la meva generació només hi havia immigrants espanyols, i amb les condicions d’ara és
treballar perquè ho concebin com una cosa natural. En aquesta classe hi ha dues nenes
que són negres, uns quants que són àrabs, un sud americà, un polac… amb lo que ja s’han
acostumat a viure amb aquesta diversitat. La realitat és xula, jo sempre dic que la
integració, tal i com es fa en aquesta escola… el problema és quan són guetos, com al
Viver. Perquè el problema és que no s’ha sabut trencar els guetos, perquè si van tots a
viure allà…

98

Bé clar, l’escola va per zones llavors hi anirà els nens que viuen al voltant, és una cosa que
es retroalimenta
Clar, perquè si viuen aquí no els faràs anar allà, és una mica absurd
Sí, i està molt bé que ells es puguin nodrir d’aquesta interculturalitat, i si en un classe hi ha
més majoria d’una raça o ètnia doncs no deixa de ser un reflex d’aquella realitat… En el
fons el que és important és la perspectiva amb que ho enfoqui l’escola, al igual com passa
amb el nostre projecte que aquí s’inclou a l’hora setmanal de tutoria per l’educació
emocional, i en canvi a El Turó és l’hora de plàstica, llavors això és molt significatiu perquè
transmet el com l’escola ho encara, i per tant com ho rebran els nens.
Clar, nosaltres pensem que fem tutoria, és una manera de tractar els conflictes, una
manera de com podem fer canvis… per nosaltres és molt important la tutoria, per mi és
súper important. Allò que fan alguns mestres de “a l’hora de tutoria farem mates”, no.
Sempre hi ha moments en que podem utilitzar-la per acabar alguna feina pendent, per
organitzar-se, però a l’hora de tutoria s’ha de fer tutoria. Dinàmiques, es parla… per mi
és súper important i estic molt feliç perquè ara tinc una hora de tutoria individualitzada,
una hora a la setmana en que jo puc agafar aquell nen en concret i fer-li mimitos.
I això es fa en horari lectiu?
Sí sí, jo tinc una hora a la setmana que és dijous a la tarda, al grup li toca anglès, i procuro
no sempre treure els mateixos, perquè l’anglès també és important. Però és la possibilitat
de parlar amb ells, moltes vegades és un “Bueno, què vols explicar-me?” i et quedes callat.
Perquè si els hi parles no et diuen res, però si et quedes callat comencen a sentir-se
incòmodes i pensen “doncs li hauré d’explicar algo” i comencen i llavors és quan van
tirant del fil i van sortint les coses. Amb el cas que t’explicava abans vàrem fer-ho així,
al principi li preguntava i ell deia “jo res/ -penses que tot està bé?/ sí…” Clar ell esperava
que jo li digués “doncs això ho fas malament, i allò altre…” I jo no li deia res, i al final
va acabar traient-ho tot. Jo penso que el resultat de demanar ajuda a la classe ha estat a
partir d’aquest procés en el que se’n ha pogut adonar. Penso que aquesta hora de tutoria
és un regal, un moment en el que jo me’l puc emportar, els seus companys estan a classe,
l’escola està en silenci perquè està tothom col·locat, que no és l’hora del pati que un puja,
l’altre va corrents…
Clar perquè la hora del pati també és el seu moment per distreure’s
Sí, és un fastidio que et treguin el pati, i que et treguin d’anglès és una altra cosa. Els
agrada l’assignatura, però no deixa de ser una classe, en canvi si et treuen el pati es
relaciona amb el càstig. Llavors el fet de que l’escola obri aquest espai a cicle superior és
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molt important, és el moment en que ells tenen més problemes. Moltes vegades et porten
problemes que tenen fora, a l’escola d’idiomes, de ball… o inclús coses seves, com les
nenes amb el desenvolupament, la regla… que els hi dius “pregunta-li a la teva mare”
però et responen “és que la meva mare és la meva mare…”, o temes de nois “si li dic a la
meva mare el que jo sento, trenco la meva imatge de que sóc una nena”. Que jo a vegades
parlo amb els pares i me’n adono de que ells els veuen molt nens, i jo ho faig des d’una
altra perspectiva i suposo que ells això ho noten.
Clar i ells veuen que poden acostar-se a tu d’una altra manera que no als seus pares, perquè
el rol és diferent. Però potser a través de fer aquesta relació amb tu aprenen, a parlar amb
adults de coses seves i això millorarà la seva convivència i relacions familiars.
Clar i a més a més jo sempre els adreço a la família, quan tenen un problema jo els hi dic
“jo no t’ho puc solucionar”, o “puc fer això, però tu parla amb la teva mare”. Els hi
agraeixo molt que m’ho diguin, però els faig veure que la persona més important i qui
més els ajudarà serà la seva mare i el seu pare. Sempre els has de readreçar perquè són
ells els que estaran allà de per vida.
Exacte, els tutors per tota la vida són ells.
Clar, jo estaré aquest any, el que ve i ja està. (m’explica anècdota de que rep una visita
d’una ex aluma molt agraïda). Per mi això és un regal, que ella vingui, m’expliqui…
Clar en el fons això són llavors que vas plantant i que a vegades no saps ben bé si acabarà
de créixer o no… i clar quan tornen i veus que ho vas aconseguir…
Sí, tornen a explicar-te un conflicte que han tingut i clar ara ja són grans i t’expliquen
com ho han resolt. Tenen aquesta necessitat com de venir-te a veure.
Si tornen és perquè ho van considerar important i que la relació era forta, i per tant la
necessitat també d’agrair-ho.
Sí la veritat és que tenim una professió amb molts regals, és molt dura però…
Sí, jo els mestres sempre els he tingut en molt bona consideració, però ara al estar aquí i
veure-ho des de primera línia és quan te’n adones wow! És que és molt fort tot el que arribeu
a fer.
Sí és molt dura, i més que pels nens per tot el context, sobre tot ara…
Clar perquè esteu al mig de les famílies, l’estructura del cole, complir amb els objectius… i
tota la gestió del grup.
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Sí hi ha moltes coses que no es valoren, sempre que les competències surtin bé, les
notes… però i la persona? Perquè si no la treballem…
Clar, i això és el que fa falta canviar a nivell estructural al sistema educatiu. Perquè llavors
la sort de trobar una escola com aquesta que dedica els seus espais a cuidar a cada nen,
doncs és súper maco, però hi haurà altres escoles que per nivell econòmic o per com està
organitzada no pot fer-ho així. I és una pena que això no vingui des de dalt i es vegi relegat
a l’originalitat, creativitat i dedicació de cada mestre.
No i que hi ha escoles que són disciplina pura i dura, i a no sé que sigui rebel… Jo ho sóc,
i m’he cansat de fer substitucions i sempre acabo fent la meva, perquè no em surt fer-ho
d’una altra manera. Sóc una mica com els nens i per això m’agraden. Jo és la primera
vegada que estic a cicle superior en aquesta escola, i programem amb la meva paral·lela
però és ella qui em diu una mica el que haig de fer, i jo… doncs faig alguna cosa que se
li assembla (riem). És gairebé el mateix perquè les dues classes han d’anar a la vegada,
però sempre hi ha alguna cosa que no m’acaba de quadrar i m’ho porto al meu terreny.
També està molt bé que puguis treballar des de la teva manera de ser. I projectes com el
nostre que entren dins l’escola, trobes que recolzen la vostra labor com a mestre? Que us
donen un acompanyament?
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Sí i sobretot t’aporten recursos, veus una altra manera que no és la teva d’interactuar amb
el teu grup. Perquè nosaltres veiem la nostra manera d’interactuar, però ni tant sols puc
veure’ls a educació física, sempre els veig en les mateixes situacions. Llavors jo podia
intervenir per dir en algun moment “calleu!” però vosaltres portaveu el tema, si els havíeu
de fer callar, agafar algú… I una mica és veure el meu grup com a espectadora, que això
també t’ajuda, veus coses que penses que faries diferent, o coses que les faries diferent
però penses “així també funciona”.
Ja veig llavors que vas rebre molt bé el projecte, però et vas marcar alguna expectativa? Ja
sabies de què anava?
La Vanesa ens va passar molt poca informació dient un “ja ho veureu…”. Ella ens va dir
que en algun moment va estar espantada pensant que sabia que havien de fer una obra i
no sabria com sortiria, però a mi això no em passa. No vaig estar espantada en cap
moment, vaig confiar en vosaltres totalment, també és veritat que al ser la segona edició,
jo ja sabia que l’any passat havia sortit bé, i ja no vas amb aquella angunia de la cosa
nova.
Molt bé, i per acabar em podries definir el què és per tu la pau?

Doncs… que tothom tingui el que necessita, ja està.

Informants 4. Alumnes participants 13/04/18

MIREIA:
Havies fet teatre abans? No
Què et sembla que no hi hagi guió? Ha sigut difícil però m’ha agradat molt perquè ha sigut molt
interessant i divertit. He estat amb els meus companys, he après coses noves
Com has viscut el procés? T’has sentit igual des del principi o has notat canvis en la teva
actitud? No, m’he sentit diferent al anar aprenent coses noves
Trobes que el teatre ajuda a representar idees? Sí
Com ha sigut la teva relació amb els companys? T’ha donat oportunitat de compartir
moments amb algú diferent? I amb l’altre escola? Sí, ara les relacions són millors entre
nosaltres. Amb l’altre escola al principi em va fer una mica de vergonya, però després del segon
assaig vaig estar més còmode. Allà vaig poder conèixer la Coral
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Trobes que aquestes experiències/valors s’ensenyen a les classes formals? Sí, a tutoria i fent
diferents treballs i fitxes
Trobes que es més important el resultat o el procés viscut? El nostre procés, perquè ens ha
ajudat a veure que tots som iguals, amb diferents colors, diferents gustos… però tots som iguals
Què és per tu la pau? Per mi és pau per tot el món, que no hi hagi malalties

VIOLETA:
Havies fet teatre abans? No
Què et sembla que no hi hagi guió? Ha sigut molt divertit i emocionant
Trobes que el fet que no hi hagi guió ajuda a representar els temes que volíem tractar? Sí,
sense guió és més fàcil perquè cadascú pot parlar d’allò seu
Com has viscut el procés? T’has sentit igual des del principi o has notat canvis en la teva
actitud? Sí, he canviat, ara sóc més tranquil·la. Per mi ha sigut molt divertit totes les accions que
hem fet, sobretot el “Chori chori”. I els meus companys també han canviat, els que eren més
“brutus” ara són més tranquils

Trobes que el teatre ajuda a representar idees? Sí I creus que es podrien representar a
través d’alguna altra activitat artística? Sí amb pintura per exemple, podries dibuixar un
conflicte i després la seva solució
Com ha sigut la teva relació amb els companys? T’ha donat oportunitat de compartir
moments amb algú diferent? I amb l’altre escola? Sí ha millorat molt, he fet nous amics tants
a classe com amb l’altre escola
Trobes que aquestes experiències/valors s’ensenyen a les classes formals? Sí, a tutoria
Si poguessis tornar a viure el procés canviaries alguna cosa de l’organització? I de tu? No
Trobes que es més important el resultat o el procés viscut? El procés
Què és per tu la pau? Per mi és que no hi hagi guerres, que els pobres tinguin els mateixos drets
que nosaltres

NIL:
Havies fet teatre abans? Sí, aquí a l’escola
Què et sembla que no hi hagi guió? Interessant, una mica difícil al principi però ha sigut tota
una experiència
Trobes que el fet que no hi hagi guió ajuda a representar els temes que volíem tractar? Sí
Com has viscut el procés? T’has sentit igual des del principi o has notat canvis en la teva
actitud? Jo crec que sí, ara no tinc tanta vergonya com abans, m’he alliberat
Com ha sigut la teva relació amb els companys? T’ha donat oportunitat de compartir
moments amb algú diferent? I amb l’altre escola? Sí que ha canviat, ara vaig més amb l’Adrià,
el Josep… ha millorat la convivència a la classe. De l’altre escola ja coneixia un altre nen que
juga amb mi a futbol, però també vaig poder fer nous amics. Em va semblar molt interessant
perquè a vegades no hi havia química, però quan tots sabíem el que havíem de fer si que n’hi
havia
Trobes que aquestes experiències/valors s’ensenyen a les classes formals? A vegades, però no
sempre
Si poguessis tornar a viure el procés canviaries alguna cosa de l’organització? I de tu? No
Trobes que es més important el resultat o el procés viscut? El procés
Què és per tu la pau? Per mi és la vida, que tothom visqui tranquil
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ADRIÀ:
Havies fet teatre abans? Sí, alguna vegada aquí al cole
Què et sembla que no hi hagi guió? Em vaig quedar “al·lucinat” perquè no sabia el que havia
de fer, hi ha trossos que fem tots el mateix i d’altres diferents… em va semblar una obra
espectacular
Trobes que el fet que no hi hagi guió ajuda a representar els temes que volíem tractar? Sí
Com has viscut el procés? T’has sentit igual des del principi o has notat canvis en la teva
actitud? Sí, jo abans a l’altre obra que vaig fer em vaig quedar mig quiet, però aquesta obra m’ha
ajudat a passar tota la vergonya que tenia
Trobes que el teatre ajuda a representar idees? Sí I creus que es podrien representar a
través d’alguna altra activitat artística? No ho sé, això no ho he pensat
Com ha sigut la teva relació amb els companys? T’ha donat oportunitat de compartir
moments amb algú diferent? I amb l’altre escola? Sí, ara vaig més amb en Lluc, que abans no
parlàvem massa. De l’altre escola ja coneixia un altre nen, però també vaig poder conèixer un
altre nen a l’escena de la lluita. Era molt amable i rèiem tota l’estona
Trobes que aquestes experiències/valors s’ensenyen a les classes formals? Sí, a tutoria bastant
sovint. Jo diria que la tutoria està per això, de fet sempre parlem molta estona
Si poguessis tornar a viure el procés canviaries alguna cosa de l’organització? I de tu? Ho
tornaria a fer però no canviaria res
Trobes que es més important el resultat o el procés viscut? El procés. Els meus pares i avis
em van venir a veure, i la meva àvia a la sortida tenia la cara vermella de plorar. Jo penso que tant
de bo m’haguessin vist practicar l’obra perquè hi ha trossos que hem rigut molt
Què és per tu la pau? Per mi és… no sé, hi ha tantes definicions. Però per mi és una cosa que si
aconsegueixes podràs fer amics a tot el món, fins i tot amb un japonès de l’altra punta del món.
Hi haurà tanta pau que seràs lliure i podràs viatjar on vulguis.

Informant 5. Susana Ferran (Tècnica Servei Acció Comunitària) 30/04/18

(explicació del TFM i el procés de pràctiques a Art&Coop)
Jo t’ho explico perquè tot i que el projecte Murs s’inicia amb Art&Coop, la possibilitat
d’aquest ve de molt abans, però calia tot un procés perquè no podíem entrar de cop. Vam
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començar un procés en el que volíem entrar a les escoles i tenir-hi una mica més de
presència, Murs ja va suposar una gran porta d’entrada, però fins al moment l’únic accés
que hi teníem era uns petits tallers que proposàvem per treballar diversos temes. En el
meu cas era el tema de rumors i estereotips perquè pensava que aquesta era la barrera més
gran alhora de treballar la convivència.
Aquest projecte era a nivell de l’Ajuntament de Montcada?
Sí, jo estava allà com a tècnica del Servei d’Acció Comunitària, on un dels encàrrecs no
molt verbalitzat, però si induït, era com es podia treballar la convivència en termes
d’interculturalitat, i la idea era com entrar a les escoles amb aquesta proposta. Fins aquest
moment el que fèiem a les escoles era presentar un catàleg d’activitats proposades per
cada departament i elles agafen els que els interessava, amb una presència només de dues
hores o fins i tot menys. Vam començar per aquí i després va iniciar un procés que per mi
va ser molt interessant, el va anar evolucionant arran d’una demanda de suport social que
fa l’escola El Viver a l’Ajuntament.
L’estructura de l’Ajuntament de Montcada també ha estat significativa per això, perquè
ells van contactar amb serveis socials, i nosaltres com a regidoria formàvem part a la
vegada que serveis socials. En un primer érem la Unitat Tècnica d’Integració, i això ha
evolucionat a no tenir cap nom…però sempre treballant la inclusió i de la mà de serveis
socials. Llavors en alguns per nosaltres això no era el més interessant, perquè és una
vessant més assistencialista… on no es genera un espai propi, però en aquest moment va
resultat una oportunitat perquè l’escola no anava a demanar-nos res a nosaltres. No tenien
cap necessitat excepte l’econòmica, llavors és quan un equip dels serveis socials en el que
estava jo, anem per identificar les necessitats a nivell de relacions entre diferents cultures
a l’escola.
Va ser divertit perquè passa una mica sempre el mateix, la resposta de l’escola (com totes
les altres) és “no, nosaltres no tenim cap problema per gestionar la multiculturalitat”, de
fet la resposta literal en aquest cas va ser “aquí tothom està bé: els marroquins van amb
els marroquins, els pakistanesos amb els pakistanesos, gitanos amb gitanos… si que de
vegades un negro de mierda, però és un moment puntual i ja està”. I aquesta era la visió,
i clar, si tenim en compte que és una escola amb altres problemàtiques, sobretot pel que
fa al nivell socioeconòmic de dificultat, doncs jo ja entenia la situació de l’escola, que era
un “mira jo mentres no es matin ja em va bé, no vulguis anar més enllà”. Però va ser
interessant perquè a partir d’aquí vam trobar l’escletxa per proposar una acció.
Lo interessant d’aquest procés per mi va ser un contemplar unes eines que tenim molt
xules, però el repte està en com les apliques tu com a professional. També perquè tu ho
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pots tenir molt clar, però estàs treballant amb persones que lo teu no és una prioritat, i ni
tan sols entenen el per què és tan important, perquè dins de la seva concepció tenen unes
altres problemàtiques molt més urgents.
És cert que en aquest cas el Viver tenia una visió sobre educació emocional molt
interessant, que penso que va ser per aquí també on vam poder obrir la porta. Perquè es
va establir una connexió en la que vam demanar, en comptes dels tallerets que
proposàvem abans, fer una prova durant un trimestre amb un grup. Com que la prova va
anar tant súper bé, sobre la marxa es va ampliar a l’altre grup del mateix curs. (6è)
I això quan va passar?
Just l’any d’abans. Nosaltres vam fer la proposta al 2014 i no es va concretar fins el 2015.
La proposta d’Art&Coop es va iniciar al curs 2016-17, i no hagués sigut possible sense
tot aquest recorregut, com si els haguéssim demanat, o ells ofert, directament una proposta
d’actuació. De fet arran de l’experiència amb primària hem intentat començar a treballar
a secundària per fer una proposta semblant i això s’ha quedat a l’aire. Jo vaig estar allà
fent entrevistes amb les profes, tutores, coordinadores… i molt maco tot, però ha caigut.
No és fàcil, fa faltar trobar l’espai, quadrar el currículum…
Exacte, i també fa falta una aposta de l’Ajuntament. Perquè en les negociacions inicials
per primària, jo no estava sola, hi havia el cap de tots els serveis socials que a més a més
tenia relació amb la directora del centre. Això és súper interessant de tenir en compte
alhora de fer els programes, perquè moltes vegades no tenim en compte la part més
relacional, i moltes portes s’obren perquè existeix una relació prèvia.
És normal en aquests àmbits, és bo quan ja confies en la feina de l’altre
També s’ha de tenir en compte sobretot en espais com l’administració pública, que tenen
una jerarquia súper marcada, el tècnic pot estar de part teva i veure-ho súper clar, però si
no tenim accés a aquesta figura que tria les decisions, tot triga molt de temps en concretarse en alguna cosa. I moltes vegades fa falta alguna cosa que sigui molt vistosa perquè els
caps ho vegin i diguin “val, això que és bonic…” és molt de resultats l’avaluació que
encara es fa, i és una mica el que li ha passat a aquest projecte.
A l’inici vam aconseguir fer la primera tongada organitzada amb una altra entitat, la Xixa
Teatre, i quan anem al segon any hi ha també un canvi a nivell de contractació interna de
l’ajuntament i això fa que hagi de fer tres propostes. Ja no puc fer un encàrrec a una
persona/entitat directament, si no que ho he d’obrir i és aquí on contacto amb Art&Coop.
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Havia conegut en Joel a unes xerrades i vaig pensar que voldria treballar amb ell en algun
moment, i és a partir d’aquí amb la idea al cap que ja va sortir l’oportunitat.
El projecte Murs com a tal neix amb Art&Coop, perquè l’anterior havia estat una proposta
de teatre fòrum, la idea de fons era la mateixa: treballem amb un grup amb totes aquestes
idees per aconseguir i amb una experiència que sigui vivencial. Jo no tenia idea de teatre
així que vam picar a la porta de diferents entitats. La proposta del Joel ens va agradar molt
perquè si volíem treballar la diversitat cultural, no era només dins d’una aula, dins una
escola, sinó que hi havia relació entre més d’una escola; cosa que a Montcada és
especialment interessant per una banda, i necessari per l’altre, perquè és una ciutat molt
fragmentada a nivell urbanístic, per tant la gent té una visió de “l’altre Montcada”, una
que no forma part de la seva pròpia. Per intentar consolidar el projecte, si a banda de fer
sensibilització a l’escola, que era l’objectiu inicial amb els tallerets, podem treballar
també la relació dels nanos de les diferents escoles seria fantàstic, i a més a més estem
preparant les relacions pel que seran després a l’institut… i havia moltes coses que podíem
treballar amb un projecte així. La proposta d’Art&Coop va ser la guanyadora perquè
plantejava a nivell metodològic, per mi era molt interessant, la possibilitat de poder
treballar de manera conjunta amb tres escoles amb un producte final. També en aquesta
idea… ostres, estem creant productes de qualitat i no només una mostra marginal en espai
marginal. Que no em refereixo a població marginada, sinó els 4 gats del sector que ja
sabem de què va això… i penso que part de la importància d’aquest projecte és que per
les persones que ho estan veient d’una manera més tècnica compleix tots els requisits
(treballar la diversitat funcional, obrir un espai a persones que no tenen accés normalment,
donar eines a les professores per treballar amb aquests nanos…) Quan entres a una aula
és com entrar a una casa, ho veus tot! Coses que la profe moltes vegades fa per una qüestió
purament pràctica es converteixen en petites agressions a la persona.
Si perquè a vegades pot ser molt complex controlar el grup, i s’acaba redundant en
bronques, càstigs…
Clar i has de reduir una mica, però és molt significatiu, perquè si tens dues persona que
estan fent soroll tota l’estona, què fas? Que les separes, i casualitat acaba el nano negre
contra el mur, davant de tota la classe sense cap connexió amb la resta… Vull dir que es
generar certes coses que si les veus des de fora amb les ulleres que portem nosaltres, és
quan et preguntes “què està passant aquí?” i quan parles amb la profe pots entendre
perfectament perquè ho ha fet, però tu no ho faries igual… el tema està en quines ulleres
estem utilitzant per valorar la situació, i no són les mateixes les ulleres feministes, que
unes altres i això passa a tot arreu… és una necessitat molt transversal. Per això penso
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que aquest projecte d’Art&Coop, un del valors afegits que té és que les profes, estan
involucrades perquè per obligació han d’estar a l’aula, i a més no només per obligació,
sinó que si que veuen el resultat. Estem treballant temes que interessen dels seus nanos, i
es preguntes “per què amb mi el nano aquest no es concentra? O si després d’aquest
exercici es concentra millor”. Penso que per elles resulta un espai per no sentir-se tant
soles davant d’aquesta gestió, que és molt intuïtiva per part de tota la població perquè tots
ens trobem davant d’un espai que on tinguis eines o no ho has de gestionar. Ho fem de
manera intuïtiva i a vegades el fet de tenir una confirmació, un suport del que estàs fent
és molt important.
Sí, per agafar una altra perspectiva, per ser una altra manera de conèixer els seus propis
alumnes
Sí, pensava en quan em definies la MA amb tot l’efecte que té sobre les actrius fent
l’experiment, però per mi també pot anar encara més enllà perquè té un impacte en el seu
entorn a nivell familiar… Imagina’t els pares del nano que sempre la lia i quan està a
l’obra resulta un crack… wow!
Completament, és molt potent!
Això també amb les profes del Viver va ser súper maco, elles defensen moltíssim els seus
nens perquè sempre que van algun lloc són els nanos del Viver els que la lien. I elles
sempre posen la cara per defensar-los, i a mi això em va tocar molt, sincerament. Però a
més a més aquestes profes després veuen del que són capaços els alumnes en els que elles
si que ja confiaven i és com que, veus! “He mostrat a tothom el que fa la nostra escola”,
s’ho apropien i penso que això és molt interessant
Sí i penso que en el fons potencia molt les relacions perquè les profes veuen que han sigut
capaços d’assumir el compromís, i a la vegada elles potencien encara més la confiança en
els propis nens.
Sí hi ha tot el tema de l’orgull, elles se’n senten molt orgulloses dels seus alumnes, però
en aquests moments encara més. Això sempre passa, quan treballes amb joves tu sempre
tens una visió d’ells diferent de la que té la resta, perquè tu coneixes un altre aspecte de
al seva personalitat. I quan aquest nano és capaç de mostrar això, és com que tu encara te
vienes más arriba, es reforça molt la connexió entre alumne i professorat. Penso que això
és molt important, tot el suport que estem donant a les profes perquè penso que és un
reconeixement cap a elles brutal, tot el que han aconseguit fer davant fins i tot de
l’administració… vull dir que a vegades el discurs en aquesta direcció pot ser “mira és
que l’escola X sempre ens demanen tal cosa, sempre estan igual…” Al final l’escola et

108

retorna tota la feina que tu estàs fent, i seré súper crítica perquè si que és cert que els caps,
i la gent qui ha de prendre les decisions de continuïtat del projecte veuen només els
resultats, cosa que per mi és una llàstima perquè hi ha hagut un procés que ha estat molt
important i no arriba a les persones que estan a primera línia. Però com que s’aconsegueix
un resultat de qualitat, hi ha elements per arribar a tots els nivells de percepció del
projecte.
És una qüestió molt important, l’etern debat entre procurar un bon procés i
desenvolupament al grup, però a la vegada fer un producte de qualitat que doni visibilitat
Exacte, quan treballes amb un projecte veus les diferents capes a les que afecta. Per mi
en aquest sentit per una banda era tenir contentes a les profes, que se sentin recolzades,
tot i que a vegades elles no són conscients de tota la feina intercultural i de sensibilitat
cap a la diferència que estan fent. Els caps no se’n adonen de tots el valor que nosaltres
podem donar-li al projecte, perquè a partir d’una primera experiència veus tot el potencial
del projecte, això als caps no els arriba però si que reben aquest resultat final, que ens
serveix per aconseguir instaurar-nos dins el departament de cultura. El dia que vàrem fer
la representació del primer grup amb Art&Coop, a la meva cap li queien llàgrimes!
Sense fer broma, penso que és un projecte molt interessant en el que cadascú el viu com
un procés i aquest projecte és tan sòlid que pot alimentar a totes les persones que es troben
a la vegada en diferents punts del procés.
I com va ser el tema de la tria d’escoles?
Hi ha una barreja d'elements, però si haig de ser honesta el que té més pes és l'escola que
vulgui fer-ho. Jo puc insistir-hi, però al final és sobretot el boca-orella que es fa entre
elles. Si que si faig autocrítica, alhora de triar les escoles ens ha faltat més suport per part
dels caps, perquè intentàvem posar en marxa trobades entre directors i això mai va arribar.
Per tant si que penso que hi hagut diferència d'accessos a les escoles en aquest sentit; la
porta del Viver es va obrir així perquè anàvem de la mà del cap, i penso que si haguéssim
tingut la oportunitat de fer una presentació en condicions amb tots els docents, directors...
potser haguéssim pogut tenir altres candidats. També és cert que hi ha la qüestió
econòmica, havíem d'anar amb cura de com ho obríem perquè si em demanen entrar a
cinc escoles, no hi ha diners per tal actuació; de fet ja vam haver de barallar-nos molt per
aconseguir les tres.
Per tant són diferents elements els que ens van portar cap aquí, penso que també el
projecte ha de tenir en compte que és l'escola qui n'ha de tenir ganes. El treball de seducció
que tu puguis fer estar molt bé, però si l'escola no té una predisposició inicial tot el que
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vulguis fer entrar serà molt complicat... pensa que són moltes hores d'un programa amb
un grup de sisè, que ha de passar a secundària, les profes col·lapsen en aquests moments
(riem) Si a vegades es nota aquests nervis
Sí alguna més que d'altres, a vegades et deixen anar algún comentari de "bueno i això
quan ho acabarem", hi ha stress... i ho entenc, elles tenen molta pressió curricular. Per
això feia la foto de com estava la situació al principi. Llavors va ser el Viver la que ens
va obrir la porta, després el Reixac perquè ja havia participat la primera edició, i llavors
el Turó. Cada any es fa una sessió de valoració de les activitats i tallers que es fan a les
escoles, i aquí vam intentar presentar perquè no venien ni totes les escoles ni tota la gent
que pren les decisions, i és en aquestes reunions quan comencem a parlar amb el Turó. Jo
penso sincerament, la feina que ha pogut fer la Conxita o les directores contactant entre
elles, per saber "bé això que m'expliquen què?", més que la presentació que jo hagués
pogut fer.
Al final és més la relació profes i escola doncs
Penso que sí, perquè justament el tema de participar amb el Reixac, que era només amb
els grups de cinquè era un problema pel tema d’edat… de fet fins a un moment molt molt
avançat no es va concretar si hi havia diners o no per la tercera escola, i jo estava patint
perquè pensava “però si ja els hi hem dit que sí, per Déu!”… i si que és cert que el Joel
em deia d’intentar anar a fer una presentació, va crear un portfoli i tot això, però al final
per mi era un “ja, pero dónde lo meto si mi jefa no lo quiere ver y no me quiere organizar
una reunión” jo no tinc dret de prendre la iniciativa per culpa d’aquesta jerarquia. I al
final la participació de les escoles va ser pel seu propi interès que de manera voluntària
es van acostar al projecte.
Si de fet la Vanesa m’explicava que elles havien rebut la proposta directament de la Conxita
del Viver. I llavors per recapitular una mica, pel que fa als antecedents…
És això, el projecte que es deia “Sensibilització a les escoles” que consistia en tallers
adreçats a diferents nivells. Quan jo vaig arribar a l’Ajuntament, era un projecte que ja
estava en marxa així que vaig agafar-lo i intentar fer-lo el més vivencial possible. I a partir
de detectar que aquests processos agradaven, vàrem dir “Vale doncs anem per aquí”. Així
que l’antecedent seria tot l’experiment previ que vàrem fer amb la Xixa Teatre, que no
era exactament el projecte Murs, però si que era la mateixa idea de treballar.
I llavors aquest és el primer projecte que actua a nivell interescolar?
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Sí, perquè és això, el projecte pilot va començar amb només una classe i sobre la marxa
es va ampliar a una segona classe, però tot i així van resultar espectacles diferents. No va
ser un espectacle creat pels dos grups, sinó que cadascú va fer el seu. Si que vàrem intentar
el no imposar un tema sinó detectar-lo segons les necessitats del grup, així que el primer
any el tema va ser extraterrestres intentant negociar amb els nous visitants, per tant
estrangeria pura i dura. Però aquest tema si que va ser una mica dirigit, en canvi amb el
segon grup es va donar total llibertat, i el grup va decidir tractar el tema del gènere. Aquí
el resultat va ser molt potent, el fet de que siguin ells qui triïn el tema, es notava que hi
havia moltes coses a parlar, amb el primer potser es notava una mica el “Bueno esto te
han dicho que lo digas, no?”. I va ser una mostra d’un espectacle primer i l’altre després,
si que vam, intentar fer una mica de teatre fòrum aprofitant que en principi era el format
proposat, però hi havia només algunes mares, va coincidir amb una sortida de colònies…
el que et deia una mica dels resultats, de cara als caps era un “no es exactament lo que
queremos”. En canvi el resultat d’Art&Coop des del punt de vista visual i artístic, clar és
que era brutal! El tema de les samarretes, les llums… tot. També és cert, penso que ha
estat molt interessant perquè també ens ha obert una mica la porta a les relacions amb el
departament de Cultura, perquè les necessitats d’un projecte com aquest des del principi
van ser una mica difícils de negociar, fins i tot si podíem tenir el tècnic un dia o dos… És
cert que per entrar a Cultura, com que ells no ens hi consideraven, era com una mica una
negociació. Això ho parlava molt amb en Joel, el tema de que hem d’aconseguir que les
programacions de Cultura involucrin això.
I en paral·lel, que no té res a veure amb el projecte, però són coses que amb això
funcionen però són idees que ja les has plantat al cap i uns mesos després arribes amb una
idea que connecta amb això i potser que aquesta t’obri la porta; és una mica d’anar picant
pedra. I en aquest moment vàrem aconseguir que la programació de cine de Montcada
inclogués pel·lícules que tractessin la diversitat cultural, i és significatiu per intentar
portar aquests a un altre lloc que no només el típic departament corresponent.
Sí perquè sinó queda súper aïllat, i en el fons són moltes les disciplines artístiques amb que
l’espectador, involucrant-se més o menys, pot participar d’aquests discursos
Exacte, i sobretot per mi si ho penso amb aquesta lògica d’anar sumant coses, clar jo com
el meu rol allà era el de tècnica, no era només desenvolupem un teatre entre escoles sinó
un com al final arribarem a que Cultura entengui que la diversitat cultural és cultura.
Perquè ostres, diversitat cultural…
Sí sí, que hi va implícit en la paraula!
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Ja, és quan penses “perdó? Aquesta paraula significa alguna cosa”. I és a partir de totes
aquestes experiències, no només Murs, però si que ens dóna elements per continuar
negociant per aquest camí. I penso que és això, que projectes d’aquest nivell que tenen
un producte cultural per mostrar, són súper necessaris per començar a canviar el cap de
les persones que treballen actualment a Cultura. Que a mi em poses a programar i està
clar que ho faria diferent, però no en tinc ni idea de cultura i mai entraria en departaments
d’aquests, per tant tota aquesta feina de que ells puguin agafar les nostres coses i apropiarse-les, és com “todo tuyo”. I un dels impactes que té aquest projecte és això, treballar
sobre la visió general de què és la cultura, d’encara com un altre nivell d’efecte.
Llavors aquest tipus d’iniciatives creus que el paradigma en que es projecten depèn de les
persones en concret que estan allà encarregades?
Bé, penso que depenen de les persones que estan allà i de l’habilitat de les tècniques per
poder-ho rebre. Potser que si faig autocrítica el que jo hauria pogut fer millor, era situarme en altres postures és a dir vendre-ho d’una manera diferent, “que no quieres escuchar
interculturalidad? Ok, pues digamos hacer mariposas…” Que potser a vegades si et
situes molt en un punt de vista tècnic o en un marc conceptual concret, i vols només actuar
des d’allà és molt més difícil negociar. Per tant són diferents elements els que intervenen,
però per mi si que la forma de treballar, el projectes que puguis proposar tenen a veure
mínimament amb el tarannà de l’equip i dels caps, això segur. Per exemple nosaltres fèiem
també tot el tema d’antirumors i com que comporta moltíssima feina i encara no s’ha
arribat a resultat que comportin un “Wow! Luz y color” doncs es qüestiona molt més el
procés. En canvi si l’obra de teatre que ha fet Murs hagués estat un desastre de peça, el
procés s’hauria qüestionat moltíssim per part de tothom, perquè seria no ho puc valorar,
per tant no és el mateix, encara que el procés hagi estat interessant.
Clar perquè llavors el procés queda només pels directament participants i no ajuda gens a
la visualització.
Una mica és la comparació que jo faig entre la vegada que ho vam fer amb la Xixa i la
que ho vam fer amb Art&Coop. Entre tu i jo, a mi m’agrada moltíssim com treballen els
dos, són maneres diferents però a mi m’agraden els dos. El problema de la Xixa és que el
resultat no va permetre que les persones que havien d’apostar pel projecte tinguessin
alguna cosa en que agafar-se, perquè ells no han vist el procés. I tot i que els nanos crec
que han fet un procés súper xulo amb la Xixa, el resultat era molt difícil de passar, fins i
tot per incorporar a altres escoles. Per tant és això que et dic, que si que penso que depèn
del tarannà de la gent, d’aconseguir allò que la gent necessita per continuar, que no
necessàriament és el que tu creus que necessiten sinó que és dir “Qué necesitas? Luces y
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colores? Espera que traemos una de luces y colores que brille y luego seguimos con lo
otro”. Però penso que per mi també va ser un aprenentatge de com negociar en un context
que no necessàriament creu en la necessitat de defensar un model intercultural i a la
vegada com mantenir la teva postura; i aquesta és l’autocrítica que podria fer.
Per acabar em podries definir què és per tu la pau?
Per mi la pau és una eina per apropar-se a la realitat, que implica el recurs al diàleg i a
l’escolta activa des d’una perspectiva intercultural.

Formulari enquesta al públic espectacle “Més enllà dels murs”

Trobes que la temàtica és propera a la vida diària?
SÍ
NO
N/C
Reconeixes alguna escena que t’hagi pogut passar a tu?
SÍ
NO
N/C
A l’obra hi participen dues escoles, per com han actuat diries que es coneixien d’abans?
SÍ
NO
N/C
Trobes que el teatre és una eina útil de parlar d’aquest temes?
SÍ
NO
N/C
Trobes necessari que es parli d’aquests temes a l’escola?
SÍ
NO
N/C
Creus que als participants els ha servit o els servirà per resoldre possibles conflictes entre ells?
SÍ
NO
N/C
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Model de consentiment informat per menors d’edat

Benvolgut pare o tutor,
Sóc la Rosa Lliberia, estudiant del màster de Mediació Artística de la Universitat de
Barcelona. Com a part del programa del curs 2017-18, estic realitzant una investigació a través
de la meva participació al projecte de dansa-teatre “Més enllà dels murs” que es duu a terme al
CEIP Reixac. El propòsit d’aquesta investigació és conèixer quines poden ser les aportacions i
beneficis de la mediació artística en projectes que treballen per a la cultura de la pau. Aquesta
investigació és requerida perquè aconsegueixi el títol de màster en Mediació Artística.
Per tal de recollir informació vàlida amb diferents perspectives, sol·licito la seva
autorització per què el seu fill participi voluntàriament d’aquest estudi. Consistiria en una
entrevista dirigida d’aproximadament 15 minuts de durada, la qual seria enregistrada
exclusivament en àudio per a la seva posterior transcripció. El procés serà estrictament
confidencial i el seu nom no figurarà a la investigació. La participació és voluntària i no afectarà
en absolut a l’avaluació o rol de l’alumne.
Vostè i el seu fill tenen el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dita
participació no comporta cap risc ni rep cap benefici. L’informe final no sortirà publicat.

Si tenen alguna pregunta al respecte o desitgen veure el formulari d’entrevista abans de
que sigui realitzada, si us plau posin-se en contacte amb mi per correu electrònic:
rlliberia.avello@gmail.com,

o

amb

el

meu

tutor

d’investigació

Ramon

Castells:

rcastellsr@gmail.com.
Si autoritza que el seu fill participi voluntàriament, si us plau ompli el formulari final i
retorni’l a la mestra.

Gràcies per la seva atenció,
Rosa Lliberia
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He llegit el procediment descrit i la investigadora ha respost les meves preguntes.
Voluntàriament dono la meva autorització per què el meu fill

,

participi a l’estudi de la Rosa Lliberia sobre aportacions i beneficis de la mediació artística
a la cultura de la pau.

Pare/mare/tutor legal

Data
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