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Resum
Aquest projecte s’ha encaminat a la recerca d’una solució a una problemàtica 
complexa com és l’hegemonia cultural. Tot el que provoca aquest fenomen 
politicocultural es pretén transformar amb la pràctica de la democràcia cultu-
ral a través d’un taller de Mediació Artística. 

La metodologia emprada per aquest treball final de màster és l’estudi de cas 
l’A/R/Tografia, i d’investigació-acció. Aquestes formes de delimitar l’estudi 
aportaran profunditat sobre el cas concret de Els costeladors i una reflexió 
sobre la pràctica artística que es desenvolupa mitjançant l’A/R/Tografia. 

S’observarà, al llarg de la investigació, com la Mediació Artística aplicada a 
aquesta problemàtica, i aquests participants concrets, té un paper fonamen-
tal. L’alumnat, amb aquest projecte aplicat a les seues demandes de coneixe-
ment, revelaran a través de la pràctica del projecte què han sentit a través 
del procés i, així, s’esbrinarà el resultat respecte als objectius. Finalment, amb 
l’entrevista a la seua mestra, el projecte finalitzat i l’avaluació que es fa amb 
els xiquis es trobaran les aproximacions als objectius. Aquests, confirmaran 
que la Mediació Artística en un ambient educatiu pot dur a experimentar la 
democràcia cultural i sembrar la llavor per a una transformació social a partir 
d’allò/de l’àmbit personal, cultural i artístic. 

Paraules Clau
Democràcia cultural, mediació artística, infantesa, arts plàstiques, educació, 
A/R/Tografia.



1. Presentació

Aquest projecte es desenvolupa a través de les pràctiques de Mediació Artísti-
ca que s’han dut a terme a l’Institut Escola Arts (Hostafrancs, Barcelona). Amb 
l’alumat de 4t de Primària, i la seua mestra, es desenvolupa Els Costeladors: 
art i medicaments. Un taller de mediació artística que té com a objectiu posar 
en pràctica la democràcia cultural a conseqüència de la qual esdevé aquesta 
investigació d’estudi de cas. 

Aquesta investigació que esdevé el projecte Els costeladors: art i medica-
ments, naix de  la crítica cap al que genera el capitalisme, l’imperialisme i 
la conseqüent globalització en les diferents cultures, en l’art, i com això ens 
afecta com a persones. Aquests mecanismes de poder homogeneïtzen les ma-
neres de pensar, de fer, de parlar, etc., imposant les dels territoris privilegiats. 
Trencar amb aquestes dinàmiques es pot aconseguir treballant amb l’educació 
i des de ben menuts. Promovent les idees de la democràcia cultural com són 
que la cultura és una pràctica social construïda en el diàleg i la convivència 
social; que el propòsit principal és estimular la creativitat i l’expressió cultural 
de tots els col·lectius culturals; que l’orientació pràctica possibilita el desenvo-
lupament personal i comunitari com a facultat d’expressió per a tots; que les 
persones identifiquen la seua vida quotidiana amb les dinàmiques culturals i 
que s’integren amb criteris d’equitat i justícia, etc. 

El document que ací es presenta conté una característica que anirà obser-
vant-se com més va més. Així, al llarg del text que conforma aquest treball de 
final de màster es trobaran diferents peces de collage o objectes acoblats que 
amb el text s’acompanyen, tant la peça al text com el text a la peça. Açò és fa 
possible, ja que la persona mediadora del projecte alhora és artista i creu que 
l’art catapulta la reflexió a través les imatges; la persona que rep aquest art 
aporta també coneixement sobre el que veu i la transformació social reque-
reix allò cultural necessàriament. 2
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Aquesta manera de presentar el projecte s’anomena A/R/Tografia. Segons 
González (2020:58) ‹‹suposa un enfocament metodològic d’investigació qua-
litativa que permet relacionar i anivellar les tasques de l’artista, investigador i 
docent, i estableix una xarxa interrelacionada de temes transversals aborda-
bles, agents intercomunicats i variats àmbits d’aplicació. Des de les arts aquest 
procediment cobreix possibles zones pedagògiques intersticials on diferents 
qüestionaments i respostes proporcionen fructíferes experiències hibrides 
que treballen a favor de la transformació social. Un dels objectius seria ge-
nerar noves tectòniques epistemològiques rizomàtiques que, allunyant-se de 
concepcions tradicionals, interactuen amb el col·lectiu social redundant en re-
sultats favorables››.

Aquesta metodologia tracta de deixar portes obertes a la reflexivitat per anar 
més enllà de l’escrit i, en definitiva, oferir complexitat per apropar la realitat 
viscuda. És com a que l’artista que posa en pràctica aquesta metodologia, es 
veu involucrat en el que sap i fa. Com diu Irwin (2013:108) ‹‹La a/r/tografia 
és una indagació de vida, un encontre personal dut a terme mitjançant com-
prensions i experiències artístiques i textuals, així com per representacions 
artístiques i textuals. [...] Les persones a/r/tògrafes aconsegueixen crear ar-
tefactes i textos que descriuen les comprensions obtingudes a partir de les 
seues preguntes inicials››.

Per tant, es trobaran artefactes que jugaran amb el text i que han sortit de la 
mateixa investigació o tenen a veure d’una manera directa. La persona que 
llegeix el treball esbrina, a través d’aquestes intervencions, les seues pròpies 
conclusions sobre el fet que ha succeït i extrau coneixements a partir del que 
s’exposa. 

En conclusió, aquesta hibridació, d’acord amb Irwin (2013:109) ‹‹és un treball 
reflexiu, recursiu, introspectiu i receptiu. Reflexiu perquè repensa i revisa el 
que ha passat adés i el que pot arribar a succeir; recursiu, ja que permet a les
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pràctiques un moviment en espiral que desenvolupa les seues idees; intros-
pectiu en tant que interroga els seus propis prejudicis, suposicions i creences 
i receptiu en la mesura que s’assumeix la responsabilitat d’actuar èticament 
amb els participants i companys. Amb aquestes idees a la ment, es desenvo-
luparan les seues pròpies activitats artístiques i educatives com una forma de 
recopilar informació, analitzar idees i crear noves formes de coneixement››.

 2.1. General 

- Desenvolupar un projecte de mediació artística dins del currículum 
d’aprenentatge d’un centre educatiu, com és l’Institut Escola Arts, sota el 
repte de la democràcia cultural.
- Presentar un treball de final de màster amb la metodologia de l’A/R/
Tografia perquè el propi treball puga ser utilitzat com a eina que revisa, re-
pensa i juga amb els processos viscuts.

 2.2. Específics

 - Aconseguir que l’alumnat de 4t de Primària de l’Institut Escola Arts 
siguen protagonistes, creadors de cultura i exponedors d’aquesta al Centre 
Cívic del seu barri.
 - Estimular la creativitat i l’expressió, mitjançant les arts plàstiques i 
amb un projecte de mediació artística com a pont per fer-ho possible
 - Desenvolupar una obra personal i alhora col·lectiva a través d’un 
projecte de mediació artística on es desenvolupa a l’escola i es visible al ba-
rri. 
 - Posar el subjecte d’infantesa com a agent creador de cultura a tra-
vés del seu propi procés de creació en una exposició.
 - Identificar projectes de la creació i la mediació artística com a eina 
possibilitadora per a la democràcia cultural.
 - Potenciar l’expressió de la infantesa i proposar-la com a generadora 
d’art i coneixement dins del seu currículum d’aprenentatge. 
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 3.1. Introducció - L’estat de la cultura

La vida de les persones està fortament influïda per la cultura a la qual pertan-
yen. La cultura és això que està present a tots els àmbits de la nostra vida, són 
les maneres de cuinar i la cuina concreta, de ballar i el folklore que l’envolta, 
de pensar i raonar, de parlar i la llengua que es parla... i a cada lloc es fa d’una 
forma diferent. És per això que hi ha al món diferents grups de persones que 
actuen, ballen, parlen i pensen de diferent manera i, per tant, es poden estu-
diar, comparar i analitzar les diferents cultures independents les unes de les 
altres.

La cultura depén d’un context històric-geogràfic-temporal-social-econòmic 
concret i aquestes variables canvien al llarg del temps, per tant, en cada època 
tenim unes cultures i al cap de dècades i segles aquestes van canviant o deri-
vant en altres. Segons al text de Ros i Úcar (2014: 7), Sierra González (2011) la 
cultura és ‹‹un conjunt de trets espirituals, materials, intel·lectuals i afectius 
distintius que caracteritzen a una societat o un grup social››. 

Al moment actual en què ens trobem, l’era de la globalització, o com diu San-
tos (2011: 20) «el sistema mundial modern on domina l’imperialisme, els 
estàndards dobles, els ajustos estructurals, el trueque desigual i l’alineació 
forçada». La tendència cultural, com també l’econòmica, és l’homogeneïtat 
per part de la potència economicocultural occidental hegemònica. Aquesta 
cultura invasora i la globalització provoquen que les diverses cultures que ope-
ren al mateix temps cada vegada tinguen més d’aquesta i menys de la seua 
pròpia. Aleshores les separacions entre cultures cada vegada són menys a tra-
vés de la desvalorització de les autòctones a cada lloc i la posada en alça de 
l’hegemònica per tot arreu. 

3. Marc teòric
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Segons Santos (2011: 32), respecte al concepte de la globalització ‹‹es tracta 
de l’escala que atorga privilegi a les entitats o realitats que estenen el seu àm-
bit per tot el globus i en fer-ho adquireixen la prerrogativa de designar entitats 
o realitats rivals com a locals››. A més a més, el component de la globalització 
no és per a totes les persones igual, ja que no totes tenen el privilegi de viatjar 
per tot el món. A més d’això, les persones que poden fer-ho són les portadores 
de l’epistemologia occidental, l’hegemònica que tracta les altres com a ‹‹les 
altres›› i crea aquesta jerarquia cultural.

Per tant, a través d’una llarga trajectòria de l’hegemonia cultural que avançava 
lentament cap als seus propòsits d’apoderament de les diferents estructures 
i territoris, amb les noves tecnologies i la globalització s’augmenta exponen-
cialment aquesta tendència homogeneïtzant. La repercussió d’aquest esde-
veniment en la vida de les persones és tal que, per aturar-lo, es proposa en 
aquest treball l’art com a eina possible per a la transformació social d’aquesta 
tendència mitjançant la pràctica de la creació artística que reconeix, posa en 
valor i potencia els sabers de les cultures minoritàries. A continuació es veurà 
com l’art afecta les persones, com es presenta la democràcia cultural com a 
objectiu ideal, l’educació i la mediació artística com a eina educativa i, així, es 
presenta el context en el qual es vol desenvolupar el procés de recerca-acció: 
un grup específic, com ara la classe de 4t de Primària de l’Institut Escola Arts, 
per dur-ho a terme.

 3.2. L’estat de l’art

Després d’aquesta contextualització marc-teòrica sobre la situació actual de 
la cultura en el nivell macro, cal començar a centrar la qüestió d’aquesta in-
vestigació. En primer lloc, i encara de forma abstracta, cal dir que la cultura 
té molts vessants on aquesta es manifesta i una és l’art. Aquest mecanisme 
que té a veure amb els sentits, les percepcions, les emocions, els símbols, les 
metàfores, etc., participa en la construcció de la identitat col·lectiva. Entre les 
diferents realitats i els distints subjectes que habiten el mateix espai-temps, 6



generen diàlegs on els cossos comuniquen de forma retroalimentària. 

L’art, seguint Parramon (2012: 6) a Mecanismes de porositat, ‹‹és entés com a 
producte de luxe, per tant, pertany a un sector social de classe alta››. Aquest 
fet vol dir, que, majoritàriament, qui consumeix i produeix l’art són persones 
privilegiades i per tant el missatge artístic que generen està influït pel pen-
sament d’aquestes persones creadores. I no només es troba a les grans pla-
taformes museístiques i de l’estil que donen difusió a aquestes persones, les 
seues veus i les seues experiències. Desborden, se n’ixen de les parets exposi-
tives i formen part del discurs hegemònic que es mencionava a la introducció. 
Aquestes experiències artístiques giren entorn de qui diu què és art i l’art, qui 
pot exposar, quines veus són les que poden formar part i, en definitiva, què és 
el que està acceptat i el que no. 

Aquestes expressions artístiques es poden analitzar en la manera que es pre-
senten, com es genera la percepció als subjectes i la influència que traslladen 
de manera col·lectiva tant al mateix art com a les persones creadores. Good-
man (1968: 126) en Los lenguajes del arte descriu i clarifica aquests aspectes: 
Respecte a la manera en què es presenta l’art expressa que ‹‹l’objecte no apa-
reix impassible amb tots els seus atributs desplegats, separats i ordenats››, 
que ‹‹no es poden copiar totes les qualitats d’un objecte alhora i si es fera 
aquest resultat estaria molt allunyat de la realitat›› i, per tant, ‹‹el que es copia 
només és un aspecte, una de les formes de ser o parèixer un objecte››. Pel que 
respecta a la percepció diu que ‹‹les condicions en les quals rebem aquesta 
informació determina el que es veu i com es veu›› i que per tant ‹‹l’objecte en 
si no ens ve donat sinó que és el resultat d’una determinada manera d’enfron-
tar-nos al món i que aquest etiquetatge són ferramentes que l’organitzen››. En 
tercer lloc, respecte a la influència que es rep com la que es trasllada a través 
de l’art, Goodman (1968: 59) ironitza sobre si aquesta representació pot estar 
fora de l’afectació dels prejudicis, l’animadversió o els interessos i evitant el 
propi pensament o la interpretació, ho aclareix citant Gombrich . Per últim, i a 
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col·lació del que es tracta, apunta que el ‹‹realisme és relatiu, ja que està de-
terminat pel sistema de representació normal per a una cultura o una persona 
concreta en un moment donat››. I el que fa evident això a través de les obres 
d’art és que ‹‹un quadre és realista en el marc de referència o la manera en la 
qual es constituïxca en aquell moment l’estàndard.›› [...] ‹‹El realisme és una 
relació entre el sistema de representació que s’empra a cada quadre i el siste-
ma establert a cada lloc››.

Per tant, com a conclusió d’aquest apartat i l’anterior, a través del recorregut 
sobre la cultura i, concretament, com es presenta l’art, s’ha pogut observar 
que és una part fonament al desenvolupament de la societat. També, que tant 
els espectadors com les persones creadores tenen una mirada parcial i que 
l’art sovint està plantejat per col·lectius privilegiats. En suma, l’art forma el 
relat i forma part d’aquest alhora.

La situació actual aleshores es presenta com que els col·lectius privilegiats són 
els qui tenen accés a l’art com a creadors. Per tant, s’entén que el seu posicio-
nament, el seu discurs i el relat que es gènere mantindrà les estructures he-
gemòniques i homogeneïtzadores. Com bé diu Santos (2011: 30), respecte al 
que denomina sociologia de les absències, ‹‹tot allò que el cànon no legitima 
o reconeix ho declara com a inexistent. La no existència s’assumeix ací com a 
ignorància o incultura››. Aleshores aquesta invalidació de les altres formes de 
fer, no només invisibilitza, sinó que en marcar-los d’inculturals no deixa que 
els diferents agents participen del relat complex i divers que es viu. 

Segons Santos aquesta sociologia de les absències ‹‹amplia el present ajuntant 
al real existent allò que se li va extraure per la raó eurocèntrica dominant.›› 
[...] ‹‹Tracta de transformar objectes impossibles en objectes possibles, objec-
tes absents en objectes presents››. En aquest cas concret de la investigació, 
es tracta de ficar al centre, de traure la veu de persones de deu anys d’edat de 
nacionalitats diverses, fora de l’escola, a un altre espai on també siga vàlida 
la seua veu com a grup. A més a més, es busca atorgar el poder de crear art, 8

d’ampliar el coneixement aportant-hi noves capacitats de pensament, ofe-
rint l’eina de creació artística com a mètode d’expressió, donar com a vàlides 
diferents veus que no es tenen com a font de coneixement, amb un procés 
artístic plàstic com a fil conductor i, finalment, com a possible relat.1 

1  ‹‹El problema està en el fet que com ha insistit Ernest Gombrich, l’ull innocent no 
existeix. (…) No sols com veu, sinó el que veu està regulat per la necessitat i el prejudici. L’ull 
selecciona, rebutja, organitza, discrimina, associa, classifica, analitza i construeix. (...) La re-
cepció i la interpretació no constitueixen opcions separades, sinó que són totalment indepen-
dents.››



 3.3. Democràcia cultural

La democràcia cultural és el concepte al qual mira aquest projecte de media-
ció artística per tal de resoldre els problemes en què es troba la cultura i l’art 
que es citen anteriorment. 

Tal com planteja Caride (2000), es defineix la democràcia cultural com una 
de les confluències que es construeix entorn del binomi política-cultura, que 
sorgeix al conjugar la cultura com a dret i la política com una pràctica social 
que deu emparar el seu exercici. També que pretén atorgar-li un sentit demo-
cràtic a l’acció cultural i clarificar el desigual protagonisme de les persones i els 
col·lectius socials en la cultura. A fi de possibilitar així una obertura cap a una 
concepció més dialèctica de la cultura, l’establiment de vies alternatives per a 
la cooperació cultural, una renovació del debat creació-acció cultural, etc. És 
com una manera de posar entredits els propòsits merament difusors de la de-
mocratització, cridant la atenció sobre la necessitat d’afavorir una cultura més 
participativa, amb propostes que vitalitzen el treball educatiu-cultural des de, 
amb i per al poble, en un exercici sociocultural que li deu confiar la definició 
de la cultura a la població mateixa.

Al llibre mencionat hi ha una taula que clarifica les característiques de la de-
mocràcia cultural i ajuda a establir les bases del projecte que s’ha dut a terme 
a l’Institut Escola Arts:
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Concretament, on se situa el projecte és a la ciutat de Barcelona. A la pàgina 
web de barcelona.cat es poden trobar, en la temàtica de cultura, oci, territori 
i participació, diversos agents culturals que aproximen, des del seu punt de 
vista, a la definició de la democràcia cultural:

Laia Ramos, de La Fundición, diu: ‹‹Treballem a favor de el cooperativisme 
i d’una cultura més democràtica. Impulsem espais de creació col·lectiva de 
coneixement, de noves pràctiques culturals i noves formes de relació. Hi ha 
grups socials que han patit un procés de destitució simbòlica, han perdut la 
capacitat de representar-se a ells mateixos i això els posa en una posició de 
subalterns. De facto és com si no existissin. Talment com si patissin colonialis-
me intern››.

Taula 1. Característiques de la democràcia cultural
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Font: Caride (2000).
Una altra veu, la d’Eduard Alderiu, coordinador del programa Cultura Viva fa 
una important reflexió sobre aquest tema: ‹‹La participació cultural ha de ser 
una de les finalitats de la política pública, que no només ha d’articular sectors 
o buscar un rendiment (turístic, urbanístic) extern en la seva explotació, sinó 
que també ha de saber reconèixer espais des d’on ja s’està produint cultura i 
donar-los eines, recursos i visibilitat per a desenvolupar-se com processos vius 
de transformació social. Això és el que impulsa el programa Cultura Viva de 
l’Institut de Cultura de Barcelona per defensar l’autorepresentació de qualse-
vol subjecte o col·lectiu en la definició del que és cultura.›› També es interes-
sant el que aporta respecte al que passa quan es permet aquesta democràcia 
cultural: ‹‹D’una banda, un increment de la participació en la producció cultu-
ral ajuda a trencar la lògica única de mercat. Per una altra, permet eixampla



les mirades, però també les veus i els punts de vista i, per tant, diversificar i 
dotar de sentit crític el diàleg cultural, i alhora igualar oportunitats d’accés a 
determinats recursos››.

Continuant estirant d’aquest fil, sobre l’ampliació de perfils no habituals, con-
cretament la seua veu (la dels xiquis) i la seua experiència és menys vàlida 
i està menys exposada que la dels adults a moltes esferes de coneixement. 
Aquest col·lectiu pot ser artista o persones potencialment creadores d’art i les 
produccions que aquestes duen a terme són molt valuoses en diferents sen-
tits. Sentamans (2013: 36), referint-se a unes altres dissidències de subjectes 
i d’art que proposen una nova política de representació, contretament a les 
noves formulacions artístiques-polítiques sexuals, diu que ‹‹aquestes noves 
produccions fan estellar les limitacions de preceptes, cànons i disciplines››. 
Aquesta forma de subvertir les representacions es pot traslladar a qualsevol 
col·lectiu o pràctiques no-normatives perquè tots aquests comparteixen un 
objectiu: trencar amb el discurs hegemònic, ampliar les veus, les representa-
cions, validar diferents formes de ser i, per tant, transformar la cultura a través 
de l’art per poder canviar la tendència cap a l’homogeneïtzació. 

Continuant amb Sentamans (2013: 178), ella creu que ‹‹l’art contemporani és 
un artefacte que ja coneix el camí per fer saltar pels aires encarceraments esti-
lístics i estereotips››. Arran del pensament anterior, afegeix que ‹‹per ampliar 
allò que és viu considera que és fonamental ampliar allò que es veu: en la seua 
dimensió real com a reflex de la vida dels subjectes o representacions, però 
també en la seua dimensió simbòlica o de nova representació››, és a dir, a la 
cultura. Segons Sentamans (2013: 38) és necessari ‹‹la introducció de noves 
imatges o una alteració de les mateixes al seu orde simbòlic›› perquè aquest 
fet possibilitarà una transformació en l’imaginari col·lectiu. A més a més, amb 
això crear ‹‹una nova tradició de la discontinuïtat, de la pluralitat i de l’impre-
visible››. Aleshores, exposant aquest nou punt de vista sobre el que el volen 
investigar i amb aquests nous subjectes creadors és possible aquest doble
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canvi: per a les persones que aprenen aquesta ferramenta i per al públic que 
l’observa i l’analitza.

Per tal que es puguen desenvolupar aquestes pràctiques no habituals, s’am-
plie el de perfils de persones creadores i que a través de les pràctiques artísti-
ques esdevinguen diferents transformacions socials, segons Ros i Úcar (2014: 
2) ‹‹és necessari una qualitat de vida que done oportunitats reals de fer i de 
ser››. Aquests autors en Art, cultura, desenvolupament humà..., exposen que 
el desenvolupament i l’expansió de les capacitats humanes ‹‹no són universals 
sinó que han de dependre de cada comunitat concreta››. 

Aquest focus de les capacitats que proposen Ros i Úcar (2014: 9) ‹‹trasllada un 
paper molt important i rellevant cap a la vida de les persones com és el benes-
tar i les llibertats de les persones, ja que influeix al canvi social››. En definitiva, 
com citen a Nussbaum (2001) el que ell denomina ‹‹cultivar la humanitat sig-
nifica desenvolupar persones creatives, amb capacitats per orientar la realitat 
potenciant les pràctiques socials que promoguen condicions ètiques a través 
d’activitats singulars i col·lectives de transformació››. Concretament, com es 
veurà tot seguit aquesta llavor es pretén fer germinar a l’ambient escolar, un 
espai de benestar i llibertats on persones de la mateixa edat (en aquest cas 
deu anys) comparteixen les seues preocupacions, se senten recolzats amb di-
mensions similars de comprensió i de les sensacions viscudes.



3.4. Mediació artística 

Ascensión Moreno (2016: 17) aporta una definició inicial que ajuda a com-
prendre l’estructura del terme i cap a on es dirigeix. Per a ella ‹‹naix del en-
creuament de camins entre l’educació social, l’educació artística i l’art-teràpia. 
És un territori de pràctiques artístiques i educatives on l’activitat artística ac-
tua com a mediador››.

Aquesta proposta d’intervenció socioeducativa té molts beneficis per als dife-
rents grups que componen la societat, segons relata Moreno (2016), ja que:
 - Es considera a totes les persones com a subjectes creadors de cultura 
i per això es promou i es treballa per la democràcia cultural. Remarca la impor-
tància que té l’accés a la cultura en les activitats de mediació artística, ja que 
aquestes són espais on s’exterioritza com comprenem el món amb tot el que 
produïm i com açò passa per poder de la imaginació, crear, accedir a un món 
simbòlic, recrear la pròpia experiència, inventar, jugar, etc.
 - Es pensa fortament en el fet que totes les persones tenen capacitats 
per a crear i això dirigit amb la mediació artística por ajudar a subvertir els 
discursos establerts i a despegar-nos de construccions fixes i estereotipades. 
Ens permet prestar atenció a allò que som capaços de fer i no a allò que som 
o deuríem ser.
 - La mediació artística provoca i genera el ‹‹desig de ser›› i el ‹‹puc 
ser››. 
 - Permet entrar en contacte amb la pròpia interioritat, mobilitzant la 
creativitat a través de l’emergència de la subjectivitat.
 - Obri una oportunitat de relació amb els altres.
 - Les persones que participen poden compartir les seues idees i emo-
cions.
 - El procés de creació col·lectiva promou l’aprenentatge de l’escolta, 
del diàleg, de la cooperació. Quan es projecta cap a fora es pot arribar a influir 
el seu context i convertir-se en actors de desenvolupament de la comunitat.
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influir el seu context i convertir-se en actors de desenvolupament de la comu-
nitat.
 - Poden contribuir a construir marcs d’interacció que revertixquen en 
els participants i en la comunitat on viuen.
 - S’utilitza la simbolització com a procés inconscient i mecanisme que 
elabora percepcions, emocions i experiències.
 - Es fica en joc la paraula, el joc i la representació com a produccions 
metafòriques les quals actuen a partir de la cognició, l’emoció i l’acció passant 
pel cos.
 - Fica en marxa la representació que permet actualitzar la memòria, 
resignificar i redescobrir paisatges interiors que ens conformen.
 - A través de la creació, els participants transformen amb les mans els 
materials que utilitza i mentre ho fa deposita les seues emocions i significats.
 - El procés creador permet l’aparició del que som i de com actuem, 
introduint el joc la memòria, el saber, la percepció, l’experiència, l’emoció, allò 
conscient i inconscient, esdevé un espai de llibertat on ens sentim singulars.
 - L’obra d’art funciona com a metàfora del món on les representacions 
són la (re)presentació d’alguna cosa anterior que s’actualitza.
 - L’obra creada, com diu Winnicott, es tracta d’un producte híbrid a 
meitat camí entre el subjecte i el món. No és un mateix, però el representa.
 - La creació sempre té a veure amb el subjecte que ho crea, ja que pro-
vé de la realitat interna i per tant està carregada necessàriament de significat 
i emoció. L’experiència de l’emoció involucra cognicions, actituds i creences 
sobre el món.
 - Al final dels tallers s’obri un espai de reflexió sobre el procés de crea-
ció i l’obra final. Amb una posadaficada en comú s’estarà facilitant l’escenari 
perquè la funció simbòlica es desencadene.

Per altra banda, i seguint aquesta mateixa línia de pensament i complemen-
tant-la amb l’educació artística, Sentamans i Moltó (2019: 7) ‹‹entenen l’edu-
cació artística com un mitjà que contribueix al canvi social››, i concretamen



el pensament que tenen cap a la mediació artística és que ‹‹es basa en una 
relació d’horitzontalitat entre totes les parts que intervenen››. En la mateixa 
obra citen el col·lectiu Pedagogías Invisibles: ‹‹Tal volta, aleshores el paper de 
la mediació siga trencar el glaçó; generar confiança i el sentiment de llibertat; 
possibilitar que es creen diverses experiències››.

El cas d’ajuntar la mediació i l’educació artística amb una finalitat de transfor-
mació a nivell cultural, és que hi ha un gir a l’hora d’entendre què és l’art i tot 
el que aporta a la societat. És, com diuen Moltó i Sentamans (2019: 10) ‹‹una 
eina generadora de coneixement i d’integració social››. Tot plegat, les dues 
visions trenquen amb la idea de l’art com a objecte merament estètic, l’artista 
com a ésser diví i geni, les obres d’art com a objectes fora de l’abast, les pro-
duccions com a tretes d’altre món... 

Tota pràctica artística parteix i es desenvolupa a través de les persones i els 
grups i la figura de la persona mediadora és el nexe entre l’esfera d’art i les 
persones. 

La mediació artística es vertebra, com s’ha vist, amb el treball conjunt de 
molts agents que intervenen en l’acció, on tots són imprescindibles per a dur 
a terme la tasca. La figura de la persona mediadora és una vèrtebra més, que 
aporta els coneixements de la mediació artística i acompanya els participants 
a l’acció. 

L’expert en pedagogia social Jordi Planella (2003: 2) fonamenta el concepte 
etimològicament i conceptual. Després d’una aproximació etimològica ‹‹situa 
l’acció de l’acompanyament en la línia de caminar al costat d’algú que es diri-
geix envers d’un objectiu, i generalment tenim marcat com a objectiu l’auto-
nomia de les persones››. També, esmenta set aspectes que s’han de tindre en 
compte a l’hora d’efectuar l’acompanyament: 
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1) La necessitat de renovació: qüestionar les pràctiques massa fonamentades 
en allò assistencial i paternalista. Un canvi de model i de perspectiva recla-
mant una acció deconstructiva del model formatiu que es tenia construït; 2) 
La proximitat: acompanyar mullant-se, trencar les barreres de separació entre 
participant i professional i implicar-se obertament; 3) El reconeixement de l’al-
tre: veure i reconèixer la persona que acompanyem com a protagonista de la 
seua vida, on haurà de decidir i dirigir-la amb la nostra ajuda; 4) Participació 
activa: deixar equivocar-se, que les persones a partir de les vivències tinguen 
l’oportunitat de créixer i aprendre; 5) La circulació de la paraula: fer sentir la 
seua veu a través de la pròpia paraula; 6) La idea d’itinerari: possibilitar que la 
persona siga conscient de la seua realitat, de descobrir en quin moment vital 
es troba i cap a on vol anar; per últim, 7) La comunitat: plantejar la comunitat 
com a element clau, ja que formar-ne part és una necessitat per a les perso-
nes.

Així doncs, a banda del que Planella planteja, ha de cabre sempre la possibi-
litat d’adaptació a cada persona mediadora i als participants amb els quals es 
treballa concretament. Al respecte d’açò, Silvia Navarro (2017: 10) fa visible un 
to més flexible, alhora del què és l’acompanyament, la persona acompanyada 
i com hem d’enfrontar-nos a la situació, per a ella:

En primer lloc, per a l’autora l’acompanyament i acompanyar és ‹‹El treball 
del vincle, de les cures i de l’acompanyament implica saltar sense xarxa de 
seguretat, arriscar, responsabilitzar-nos››, és a dir, intentant esborrar la closca 
de protecció que aporta la professionalització. Per a poder així, com apareix 
al text, d’acord amb Hans-Georg Gadamer (1977) realitzar l’experiència del 
tu, ‹‹des de dins de la relació, des de l’escolta, des de l’experiència del vincle, 
de l’alteritat, des d’un exposar-nos, sent receptius en tot moment del que ens 
arriba i deixa una petjada en nosaltres››. Per tant, horitzontalitzar tot el que 
siga possible, comprendre que la persona mediadora forma part dels partici-
pants i que, per tant, tots els subjectes duen a sota, prejudicis, problemes 
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i, al cap i a la fi, una motxilla plena d’experiències viscudes diferents que els 
acompanya.
En segon lloc, en relació a la persona acompanyada, diu que només cal ‹‹reco-
neixent de l’altre com a algú capacitat per opinar, decidir i expressar-se, com 
un interlocutor vàlid, amo i responsable de la pròpia subjectivitat i paraula, 
podem entaular amb la persona una relació de tu a tu, un diàleg fèrtil i en-
riquidor que, sens dubte, ens sorprendrà››. És a dir, desconstruir la idea de 
l’altre com a inferior per la situació en què es troba i mirar el que es veu, una 
persona.

Per últim, per a enfrontar-nos a la situació, segons Navarro (2017: 15), s’ha de 
fer servir la pedagogia de la carícia, és a dir, ‹‹deixar que ens interpel·le i ens 
provoque, ens desoriente i ens demane una resposta [...]. Una capacitat de 
generar empatia i competències a tots aquells que ixen al seu encontre al llarg 
del camí››. Al mateix text, l’autora cita Max van Manen (1998), per aprofundir 
sobre la importància del tacte: ‹‹Tindre tacte és ser capaç de prendre en con-
sideració els sentiments de la resta, ficar en valor la seua subjectivitat, a partir 
del que eixa persona té d’única i irrepetible››. A més a més, afegeix Navarro 
que és ‹‹l’acció instantània, conscient i atenta que requereix identificar una 
situació, apropar-nos a ella amb cura i sensibilitat, comprendre el sentit que 
habita en ella, reconèixer què és l’important de la situació, saber com i què 
fer, per al final, fer-ho››. De fet, l’autora recalca amb seguretat que ‹‹L’ajuda 
és més eficient quan tenim la capacitat de generar una relació autèntica i de 
confiança, la relació és una font de saber que s’ha engegat de l’intercanvi en-
tre els subjectes implicats. Es tracta d’un saber fet d’allò nostre i el de les altres 
persones, un saber viscut, que flueix en llibertat i no es deixa codificar, que dis-
sol la frontera entre qui ajuda i qui és ajudat, que desafia el saber expert per 
convertir, per fi, aquelles persones que durant molt de temps van ser objecte 
d’atenció en objectes de coneixement››.

Així doncs, amb tota la informació recollida, s’entén que, l’acompanyament és 
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una tasca intrínseca de la mediació artística, ja que, es pretén treballar amb 
persones per a complir uns objectius. Per tant, la tasca professional ha d’estar 
formada per una forta desconstrucció per part de la persona mediadora, que 
crega veritablement que les persones estan en situacions concretes no només 
per les seues pròpies accions, sinó per uns sistemes complexos que discri-
minen i que, per tant, la persona mediadora no n’està exempta. I per últim, 
comprendre la responsabilitat que comporta el fet de recórrer un camí amb 
persones diferents.

4. Marc metodològic

 4. 1. El plantejament metodològic de la recerca i els seus referents 
epistemològics

Aquest projecte d’investigació està emmarcat dins de la investigació qualitati-
va, ja que, pretén comprendre en profunditat els diversos processos que s’es-
devenen al seu context natural. Concretament utilitzant l’expressió artística i 
de llenguatge dels participants com a indicadors de l’entorn de l’experiència 
artística viscuda i per avaluar l’acció. Es defineix aquest projecte en tres camps 
metodològics, com són l’estudi de cas, l’A/R/Tografia social i la Investigació-ac-
ció



  4. 1. 1. Estudi de cas

En primer lloc, es destaca l’estudi de cas, ja que aquesta investigació s’em-
marca en un succés concret, en un determinat lloc i un temps acotat. Aquest 
mètode és d’investigació qualitativa i s’utilitza àmpliament per comprendre 
la realitat social i educativa. Aquest és un procés d’indagació caracteritzat per 
l’examen sistèmic i en profunditat del cas d’un fenomen, entesos aquests com 
entitats socials o entitats educatives úniques. Ajuda a comprendre en pro-
funditat els fenòmens educatius, descobrir-los i analitzar situacions úniques 
(Bisquerra, 2014).

Aquesta metodologia, o estratègia de disseny de la investigació, ens permet 
seleccionar un objecte/subjecte d’estudi i l’escenari real que es constitueix 
en font d’informació. La finalitat tradicional ha sigut conèixer com funcionen 
totes les parts per generar hipòtesis, aventurant-se a explicar suposades rela-
cions causals descobertes entre elles en un context natural concret i dins d’un 
procés donat. Així doncs, comprendre la particularitat d’un cas, és l’intent de 
conèixer com funcionen totes les parts que el componen i les relacions entre 
elles per formar un tot (Bisquerra, 2014).

Està orientat a comprendre profundament la realitat singular, veure que és i 
que fa, per comprendre el mateix, que en aquest cas és una acció de mediació 
artística a la classe de 4t de l’institut Escola Arts. Aleshores com s’observa és 
un mètode contextualitzat, això vol dir que la descripció final implica sempre 
la «consideració del context» i les variables que defineixen la situació. (Bisque-
rra, 2014)

Gràcies a aquesta metodologia es poden descobrir nous significats, ampliar 
l’experiència o confirmar el que ja se sap. A més a més propicia descobriments 
que després serveixen per proposar iniciatives d’acció. 
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4. 1. 2. A/R/Tografia social - Investigació basada en les arts 
  
L’A/R/Tografia és una modalitat metodològica de investigació basada en arts. 
Apareix al 2003 impulsada per Rita Irwin com a unificació coherent i equilibra-
da dels propòsits artístics, educatius i investigadors. Sens dubte, una innova-
ció metodològica qualitativa de les ciències humanes i socials on la dimensió 
educativa és absolutament imprescindible. L’A/R/Tografia és un camp extre-
madament lax i obert, on els seus horitzons són difusos i permeables. Així i 
tot, s’hi han de donar tres components bàsics: investigació/indagació, pràctica 
artística i ensenyament/aprenentatge. (Martí i Roldán, 2019). Afegeix Gonza-
lez-Garcia que aquesta pràctica estableix una xarxa interrelacionada de temes 
transversals abordables, agents intercomunicats i variats àmbits d’aplicació on 
l’art com a procediment, cobreix zones pedagògiques intrínseques on dife-
rents qüestionaments i respostes propicien fructíferes experiències hibrides 
que treballen a favor de la transformació social. Una perspectiva metodolò-
gica des de la qual indagar a partir d’allò visual, allò performatiu, allò musical 
o lo allò narratiu mitjançant innovadors projectes que s’expandeixen fins les 
ciències socials (González, 2020)
 
Les sigles ART es refereixen en aquest cas a artist [artista], researcher [inves-
tigadorx] i teacher [professorx]. En aquest cas, parlant de mediació artística, 
s’entén la figura de la T, com la del rol que exerceix lx mediadorx. Aquesta 
eina metodològica posa/fica èmfasi a la importància de la incardinació per-
sonal (artista+investigadorx+mediadorx) degut al fet que connecta amb els 
conceptes de «pensament encarnat» i «pensament situat» que afirmen que el 
pensament és inseparable de l’acció i dels conceptes socials i culturals. (Martí 
i Roldán, 2019)

Segons diu la mateixa Irwin, a la pàgina web oficial de l’A/R/Tografia, respecte 
a com ha de ser formalment i què és: ‹‹significa indagar al món a través d’un 
procés continu de creació artística i escriure, de forma interconnectada i 
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cosida amb l’anterior per a crear nous o més amplis significats. A través de 
conceptes metodològics de contigüitat, indagació vital, apertures, metàfora/
metonímia i revertebracions que es presenten i presenten o s’executen quan 
una indagació estètica relacional es visualitza com a coneixement encarnat a 
les interconnexions entre art i text, i entre les identitats Artista/investigadorx/
mediadorx, enteses en un sentit ampli›› (Irwin, s. f.).

Font: Gonzalez (2020)

Fig. 1. La mediació artística com a confluència de disciplines i pràctiques adjacent



Irwin, intensificant més encara aquesta metodologia, apunta que la compren-
sió de com els artistes, educadors i investigadors, així com de les persones 
que observen l’obra, creen significat és de gran interès ja que hi ha un gran 
interès a saber com les seues intervencions afecten als altres i als a/r/tògrafs 
mateixos. Per aquests, els conceptes són llocs flexibles i intersubjectius on es 
pot donar l’anàlisi (Irwin, 2013).

Aquesta metodologia aposta per la creació de coneixement en lloc de des-
cobriment, no es tant d’obtindre’l sinó d’instaurar-lo. A través de la creació 
artística pretén recórrer i ampliar el panorama de les connotacions i trobar 
un sentit més que determinar-ne el significat. (Martí i Roldán, 2019) Els a/r/
tògrafs prefereixen pensar en les pràctiques de lxs artistes i lxs educadorxs 
(=lxes mediadorxs) com a ocasions per a crear coneixement. El procés de la 
investigació es torna tant important com la representació dels enteniments 
percebuts (Irwin, 2013). Es tracta de veure l’art més enllà de l’àmbit mercanti-
lista i implicat en qüestions socials, de manera que es puguen generar actituds 
crítiques que arriben a emancipar l’individu. També i directament és indagar 
en allò educatiu i el potencial polític que té, en resum, reflexionar allò institu-
cional. (González, 2020)

L’A/R/Tografia s’alimenta d’una perspectiva que veu la investigació-acció com 
una pràctica de vida. Les pràctiques investigatives són la vida mateixa, d’aques-
ta manera les pràctiques dels educadors (o en aquest cas dels mediadors) i les 
pràctiques dels artistes es converteixen en llocs d’investigació i per tant en 
investigadors. Igual que la investigació-acció sovint té un caràcter interven-
cionista i els a/r/tògrafs focalitzen els seus esforços en millorar-ne la pràctica, 
entendre-la des d’una perspectiva o usar les seues pràctiques per a influir en 
les experiències de la resta (Irwin, 2013). Com apunta González-García, les hi-
bridacions que presenta aquesta metodologia responen a trobar connexions 
que fomenten la transformació social més enllà del que és purament acadè-
mic, per eixa raó també s’emparenta amb la investigació-acció, que proposa 
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canviar la forma d’afrontar problemàtiques socials qüestionant l’entorn amb 
accions de cooperació comunitària. I així és com, des de la pedagogia i la crea-
ció artística col·lectiva, es converteix en un projecte actiu en allò social. (Gon-
zález-Garcia, 2020)



  4.1.3. Investigació-acció 
 
Per últim, es destaca la metodologia de la investigació-acció per aquest acom-
panyament triàdic del projecte de mediació artística pels trets que presenta.

Aquest mètode respon a una activitat feta per un professional de l’àmbit so-
cial, en aquest cas una persona mediadora artística que té el propòsit de la 
millora de la qualitat de les accions. També és l’estudi d’una situació social 
(com es pot veure al marc teòric) per modificar la situació una vegada s’acon-
seguisca una comprensió més profunda dels problemes. A més a més té tres 
focus d’indagació primordials que caracteritzen la investigació-acció, com són: 
la pràctica educativa, la situació que els participants tenen sobre aquesta i la 
situació social en la qual té lloc. (Bisquerra, 2014).

Per últim, els aspectes que caracteritzen aquesta metodologia i, per tant, el 
projecte que ací es presenta són els següents: (Bisquerra, 2014):

 - És participativa. Les persones participen amb la intenció de millorar 
les seues pròpies pràctiques.
 - La investigació segueix una espiral introspectiva: una espiral de cer-
cles de planificació acció, observació i reflexió.
 - És un procés sistemàtic d’aprenentatge, orientat a la praxis.
 - Indueix a teoritzar sobre la pràctica.
 - Sotmet a prova les pràctiques, les idees i les suposicions.
 - Implica registrar, recopilar, analitzar els nostres propis judicis, reac-
cions i impressions allà on ocorre.
 - Requereix portar un diari personal on es registren les nostres re-
flexions.
 - És un procés polític perquè implica canvis que afecten les persones.
 - Realitza anàlisis crítiques de les situacions.
 - Procedeix progressivamentgradualment a canvis més amplis.
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 - Comença amb petitsxicotets cicles de planificació, acció, observació i 
reflexió, avançant cap a problemes de més envergadura.



 4.2. Tècniques d’investigació 

Cada projecte selecciona unes tècniques d’investigació depenent de quins 
siguen els objectius que vol assolir. Aquestes tècniques que ací s’exposen 
s’interessen per la comprensió significativa dels fenòmens i la interpretació 
motivacional de la conducta dels actors socials en relació a uns objectius 
concrets que més endavant, en les conclusions i reflexions, es confrontaran.

  4.2.1. Observació participant 

Com diuen Massot, Dario i Sabariego (2014: 332), ‹‹l’observació participant 
consisteix en observar mentre que es participa en les activitats pròpies del 
grup que s’està investigant››. Aquesta tècnica ‹‹permet observar la realitat 
social en el seu conjunt. [...] Per a Malinowski, l’única manera de comprendre 
una cultura i l’estil de vida dels grups humans és mitjançant d’immersió dels 
mateixos i anar recollint dades sobre la vida quotidiana. [...] La planificació a 
l’observació participant té un caràcter inductiu, emergent i flexible on l’in-
vestigador s’integra a una situació natural amb interrogants generals sense 
marcar una direcció o trajectòria determinada, la qual va acotant a mesura 
que es genera››. 

Al mateix article, dins Metodología de la investigación educativa, Massot, 
Dario i Sabariego (2014: 354), sobre les notes de camp apunten que ‹‹són la 
forma narrativo-descriptiva més clàssica i usual per al registre. Es refereixen 
a totes les dades recollides en el camp mentre ocorre l’estudi. [...] Es distin-
geixen quatre tipus de notes:›› I en aquest recull concretament apareixen 
tres de les que es citen al llibre:
 - Notes metodològiques: reflecteixen decisions relatives al procés de 
la investigació: el tipus de decisions que es prenen, el motiu d’aquestes, les 
dificultats que es plantegen, els avantatges i inconvenients que ofereixen, 
suggeriments per a futures investigacions, etc.
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 - Notes personals: observacions i reaccions personals de la persona 
que investiga (actituds, vivències, percepcions, impressions).
 - Notes descriptives i inferencials: que poden presentar dos tipus de 
contingut: Un que intenta captar la imatge de la situació, de les persones en la 
seua interacció social i, l’altre, més reflexiu, que incorpora el pensament, les 
idees, la reflexió i les interpretació de qui observa.

L’observació participant que s’ha portat a terme amb aquest projecte s’ha ma-
terialitzat en una taula de recull i a un diari de camp. A la taula (annex: x) apa-
reixen recollides les tasques, descrites, que han realitzat els participants. Ací 
es pot observar quines tasques del procés són les que s’han recollit i què és el 
que se’n podrà extraure i analitzar.

Taula 2. Tipus de taula on es recullen les activitats

Font: Elaboració pròpia

Pel que respecta al diari de camp (annex: x) es trobaran les sensacions que 
s’han tingut al taller respecte a: la funció de la persona mediadora artística, 
els xiquis amb les diferents activitats, algunes reaccions sorprenents i allò que 
despuntava. El format escollit, per a dur a terme el diari de camp, ha sigut amb 
una escriptura a mà en un diari físic. Com era una observació participant no es 
podia escriure mentre s’esdevenia l’acció, aleshores les notes són a posteriori, 
amb el que això comporta: pèrdua de dades, mirada amb altra perspectiva 
d’allò succeït i una mirada no tan exhausta de tot el que ocorre.



  4.2.2. Entrevista

Referent al camp de les entrevistes, Massot, Dario i Sabariego (2014: 336) 
apunten que ‹‹és una tècnica on el seu objectiu es obtindré informació de 
forma oral i personalitzada››. Concretament, dins d’aquest projecte existeixen 
dues entrevistes: l’una la fan els participants a l’artista (annex: 5) i l’altra és 
una entrevista a la mestra (annex: 4). És interesant veure els dos formats d’en-
trevista, ja que, a l’hora que està ocorrent aquesta investigació, els xiquis com 
s’ha pogut comprovar al llarg del projecte, s’interessen pel camp dels medica-
ments. Aquestes són les preguntes que formulen a l’artista:

 1. Com es pronuncia el teu nom?
 2. Ens agradaria que ens expliquis el significat d’alguna de les teves  
 obres.
 3. Quan i on has nascut?
 4. D’on has tret la inspiració per fer aquestes obres d’art?
 5. Quina és la teva obra preferida?
 6. On vius actualment?
 7. Quina ha estat la teva primera obra i quina l’última?
 8. Quina és l’obra que t’ha fet famosa?
 9. Quina obra t’ha portat més temps de fer-la?
 10. D’on treus totes les robes que fas servir en la teva obra?
 11. Les robes estan foradades o trencades, ho fas tu o ja són així?

Posant el focus a la segona entrevista que se li fa a la mestra, per les caracterís-
tiques que presenta, es pot dir que és una entrevista semiestructurada i com 
apunten Massot, Dario i Sabariego (2014: 337) aquesta modalitat d’entrevista 
‹‹parteix d’un guió que determina per endavant quina és la informació relle-
vant que cal saber. Hi ha una acotació en la informació i la persona entrevista-
da ha de remetre a ella. Les preguntes en aquest format s’elaboren de forma 
oberta permet obtindré una informació més rica en matisos››. El guió era el 
seguent: 21

 1. Per tu, quin és el paper de l’art i el seu potencial?
 2. Com has vist la connexió del projecte amb l’assignatura del tàndem?
 3. Com ha estat la implicació de l’alumnat al projecte? Què notaves o  
 quines actituds percebies per pensar això? 
 Comentaven coses del projecte?
 4. Com valores el contingut de l’experiència? I el procés? Els objectius  
 i l’exposició del tancament?
 5. Quines competències creus que han desenvolupat? Competències  
 temàtiques del medicament?
 6. Respecte als diferents perfils i situacions que tenen els participants  
 creus que s’ha vist reflectit un canvi o millora a partir de la pràctica?  
 Denotaries un cas en concret?
 7. Coneixies què era la mediació artística o algun projecte de MA?   
 Què penses d’aquest acompanyament de grups a través de l’art? 
 8. Encaixaries aquest projecte en altre àmbit?
 9. Quins aprenentatges penses que s’han emportat de tot açò?



  4.2.3. Grup de discussió 

Per últim, la tècnica qualitativa que es presenta és el grup de discussió. Segons 
Massot, Dario i Sabariego (2014: 343) aquesta tècnica és com ‹‹una entrevista 
realitzada a un grup de persones per recopilar informació rellevant sobre el 
problema d’investigació. [...] Aquesta tècnica capacita la persona investiga-
dora per alinear-se amb els participants i descobrir com veuen la realitat. La 
intenció és promoure l’autobertura entre els participants i generar un discurs 
grupal per identificar diferents tendències i regularitats entre les seues opi-
nions››.

En el cas concret del projecte, s’adequa la proposta del grup de discussió al 
tractar-se d’infants. S’hi creen unes dinàmiques per grups i individualment. 
Primerament van haver de apegar uns pòsits de diferents colors a un panell 
que deia ‹‹m’ha agradat››, ‹‹no m’ha agradat›› i ‹‹què canviaria›› respecte al 
projecte i a les coses que havien fet d’aquest projecte concret. La segona dinà-
mica, que constava d’un triangle a un panell, consistia que per grups apunta-
ren què havien fet d’art, que havien après en general i què pensaven què havia 
passat al si del grup. Aquesta informació s’ha recollit a través de dues taules 
(annex: 3).
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5. Marc contextual de la investigació-acció

 5.1. Institut Escola Arts 

L’ Institut Escola Arts, abans nomenada Escola Miquel Bleach, és on s’ha dut a 
terme la investigació-acció mitjançant la pràctica de la Mediació Artística. És 
un centre públic d’Infantil i Primària del barri Hostalfrancs (Barcelona).

Està emmarcat dins de les escoles tàndem. Aquest programa que reuneix cen-
tres educatius i institucions culturals i acadèmiques rellevant perquè treballen 
junts. L’objectiu principal d’aquest programa és fomentar l’èxit educatiu en 
entorns escolars complexos: millora de la motivació i formació acadèmica de 
l’alumnat i el professorat, en la dinàmica general del centre i en la percepció 
social que genera. Un dels aspectes clau, pel fet d’estar en ‹‹tàndem›› amb el 
MNAC, és l’especialització del centre educatiu en la matèria de l’art.

A l’inici del projecte, l’any 2013, acollia un 95% de famílies d’origen estranger, 
moltes de les quals eren immigrants i desafavorides per raons econòmiques 
i/o socioculturals. Hi assistien infants d’unes vint-i-cinc nacionalitats diferents 
però un nombre baix d’inscripcions a causa de la percepció social negativa 
cap al barri (Fuertes i Inglès, 2018) per raons racistes i/o classistes. No hi havia 
associació de mares i pares, i les famílies hi participaven molt poc (Fuertes i 
Inglès, 2018).

No només aquesta aliança repercuteix positivament en l’escola pública i 
l’alumnat, sinó que al MNAC li donava contingut a la seua vocació d’institució 
participativa i social. Aquest llarg recorregut els ha ofert l’oportunitat d’apro-
fundir en el coneixement de la comunitat educativa i participar junts en un 
procés de transformació i d’innovació (Fuertes i Inglès, 2018).
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C. Bloc de context i disseny



No només aquesta aliança repercuteix positivament en l’escola pública i 
l’alumnat, sinó que al MNAC li donava contingut a la seua vocació d’institució 
participativa i social. Aquest llarg recorregut els ha ofert l’oportunitat d’apro-
fundir en el coneixement de la comunitat educativa i participar junts en un 
procés de transformació i d’innovació (Fuertes i Inglès, 2018).

A més de la formació en qüestió d’art que va adquirir el professorat de l’esco-
la, hi van implantar la metodologia de treball basada en projectes. Consisteix 
en el fet que partint d’un tema comú i dels interessos propis de cada grup, 
es porta a terme una recerca en la qual l’ensenyament és un facilitador, un 
creador d’experiències que permeten incorporar millor les diferències indivi-
duals de tota mena. Els projectes constitueixen una oportunitat per compartir 
i enriquir les experiències de tota la comunitat educativa fent més significatius 
alguns aspectes de la realitat. (Fuertes i Inglès, 2018).

A partir de l’experimentació de diferents models de treball es va consensuar 
en l’organització del centre que es partiria al voltant d’un tema anual triat 
per l’alumnat i el professorat. (Fuertes i Inglès, 2018) Aquest any han escollit 
treballar la ciència al centre i la classe de 4t, concretament, sobre els medica-
ments.

 5.2. Participants

Els participants amb què es treballa és la classe de 4t de Primària: 24 alumnes, 
de deu anys d’edat i d’orígens diversos com s’observa a la taula 2.
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Taula 3. Feta a partir de dades facilitades pel centre.

Font: Elaboració pròpia.



Aquesta taula confirma la naturalesa multicultural del grup. Fins i tot, a través 
de la realització del projecte, les converses amb els participants i la coneixença 
de les famílies d’alguns, molts dels qui tenen una nacionalitat espanyola, els 
seus progenitors venen de països com ara el Perú. Amb el que això presenta, 
més cultures que volen dir altres procedències i coneixements que desborden 
aquesta taula on les dades són extretes dels seus papers documentals. Aques-
ta observació de dades remarca el caràcter divers des del qual parteixen les 
seues mirades, els pensaments i els raonaments, cosa que, d’alguna manera, 
es veurà reflectida en les seues creacions i en els seus caràcters com a artistes.

A banda de l’aspecte cultural, un altre tret que caracteritza el grup creador és 
l’edat. Aleshores, s’ha de tenir en compte en quina etapa social i cognitiva de 
desenvolupament es troben els participants per tal d’adequar el contingut. 
Carriedo (2009) explica el desenvolupament cognitiu i socioafectiu dels set 
fins als onze anys.

De manera cognitiva:
 - L’arribada de la lògica operacional: quan arriben la seua forma de 
raonar comença a parèixer més la d’un adult.
 - Desenvolupament de la noció de conservació: entendre la classifica-
ció, la seriació i la noció dels números.
 - Desenvolupament de les nocions espai-temporals: Comencen a en-
tendre els esdeveniments com a fets que es componen d’un espai i un temps 
determinat.
 - Desenvolupament de l’atenció i la memòria: La informació entra pel 
sistema cognitiu, es codifica i es manipula a partir de la informació que conté 
el sistema prèviament i la retè i emmagatzema de forma simbòlica.
De manera social, segons Saarni:
 - Consciència per les emocions pròpies, per identificar i comprendre 
els altres.
 - Capacitat per expressar verbalment les emocions de forma apropiada 
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als usos de la cultura en la qual viu.
 - Capacitat per empatitzar amb les experiències emocionals de la 
resta.
 - Consciència del fet que un sentiment intern no té el perquè de co-
rrespondre amb una manifestació emocional externa.
 - Capacitat per enfrontar-se i adaptar-se a les emocions adverses i les 
circumstàncies estressants.
 - Saber com es comuniquen les emocions.

De forma moral, segons Kohlberg:
 - Nivell preconvencional: donen respostes basades en l’obediència i en 
evitar el càstig.
 - Nivell convencional: donen respostes basades en les obligacions as-
sociades als rols socialment establerts, en concepcions estereotipades del que 
és ser una bona persona. Respecte cap a les normes i l’autoritat legitimades 
pel sistema social.
 - Nivell postconvencional: recerca del bé comú, la justícia i l’equitat.



 5.3 Xarxa agents culturals 

Com s’ha esmentat anteriorment, aquest projecte de Mediació Artística s’apli-
ca al centre educatiu Institut Escola Arts específicament per a la classe de 4t 
de Primària, al context català, concretament a Hostalfrancs, un barri del dis-
tricte Sants-Monjuïc, a Barcelona. També s’hi ha observat com de diversa és la 
classe quant a llocs de procedència. Extrapolant-ho, podem pensar que és un 
barri on junten diferents identitats culturals. 

Aleshores, sota els paràmetres que al Bloc B s’han esmenat, trobem que els 
participants parteixen des d’una visió de la realitat dels seus deu anys, amb 
unes situacions d’alta complexitat on les famílies, els xiquis pateixen situa-
cions de vulnerabilitat causades per allò socio-econòmic i una mescla cultural 
entre l’esfera pública, privada i l’escolar. 

L’Institut Escola Arts, com hem observat adés, des de fa uns anys, s’ha ager-
manat amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Parc de Montjuïc,). A més 
d’això, dintre del propi centre hi ha un espai que s’anomena Espai C. Cada tres 
anys, a traves d’una beca, diferents artistes el fan servir el fan servir com a 
estudi propi. Per últim, aquest IE Arts està rodejat de centres cívics, pel que 
això pot suposar.

  5.3.1. MNAC i Svantje Busshoff

Com s’observa a l’apartat sobre quina és la relació de l’IE Arts amb l’art es co-
menta el vincle amb el MNAC. Doncs bé, el projecte Dels costeladors, ha estat 
força influït pel Museu Nacional d’Art de Catalunya, concretament per la seua 
vesant educativa. L’artista alemanya Svantje Busshoff (Neustadt in Holstein, 
1972) es trobava al moment en què es gestava aquest projecte, febrer-abril del 
2021, exposant Re-Parar i fent una residència artística amb un grup d’alumnes 
i docents de l’Institut Vall d’Hebron en el marc del programa Creadors En Re-
sidència als instituts de Barcelona.
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En un intercanvi de missatges electrònics, on s’exposa que es vol fer un pro-
jecte de mediació artística a l’IE Arts, l’Esther Fuertes, historiadora de l’art, 
museòloga i educadora, proposava un encontre entre els participants i aques-
ta artista. Quan passa la documentació de l’Svantje, comença a pensar-se en 
l’obra que es vol proposar com a peça central i es veu una clara relació meta-
fòrica entre el forat que presenta l’artista i la malaltia.



  5.3.2. L’espai C i Mateixes Mancances

L’espai C és un potenciador agent cultural que se situa dins del propi centre 
educatiu. Aquest espai, assignat per a la creació artística, és cedit cada tres 
anys a artistes a través d’unes beques que concedeix el Consorci d’Educació 
de Barcelona, en l’apartat d’innovació. Durant aquest període les artistes, a 
canvi de l’espai, han d’oferir sis hores a la setmana per acompanyar alumnat 
de 5t i 6t de Primària en els recorreguts artístics que els propis alumnes deci-
deixen, acomplint-se a les àrees artístiques de les artistes que hi haja en aquell 
moment. 

El col·lectiu d’artistes que hi era mentre es gestava i desenvolupava el projecte 
que ací es descriu era Mateixes Mancances. A la web de Goiria i Vellvé es des-
criu: ‹‹adoptem el tèxtil com a suport per a reflexionar al voltant dels concep-
tes d’espai-gènere i sobre la manera en què les dones, desocupem l’espai en 
l’art. Els nostres projectes tenen un caràcter comunitari i crític. La perspectiva 
de gènere és un fil conductor que acompanya el contingut i la metodologia de 
treball centrada en el consentiment, l’ètica de les cures, la feminització dels 
espais que intervenim i el treball col·lectiu››. 

Apropar-se al col·lectiu i crear aliances amb el projecte va ser ben fàcil. Ales-
hores, els materials i les eines de què podríem disposar, de part d’elles per al 
projecte, serien al voltant del teixit. 

  5.3.3. Centre Cívic i La Lleialtat Santsenca

A Barcelona és pot trobar casi a cada barri un centre cívic. Com s’autodenomi-
nen a la web de gene.cat, generalment, és un equipament sociocultural, com 
una delegació d’un Ajuntament on es desenvolupen activitats ciutadanes. Es-
tan destinats a l’ús públic, prestar serveis personals i a entitats per impulsar 
la realització d’activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, 
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cultural, esportiu, del lleure i promoure l’associacionisme i la participació ciu-
tadana en general. El desenvolupament d’una xarxa de centres cívics és una 
característica de l’evolució democràtica de l’Estat del benestar a nivell muni-
cipal.

La Lleialtat Santsenca, el centre cívic on ha culminat part del projecte, s’auto-
denomina a la seua web: ‹‹un espai de gestió comunitària de Sants dedicat a 
la cultura, el veïnatge i la cooperació››. L’aliança amb aquest agent cultural ha 
estat ben fàcil, només va caldre una visita, exposar el projecte i quadrar les 
agendes. L’alta disponibilitat per part seua i les ganes d’acollir projectes com 
aquests va ser tal que en tot moment es respirava un ambient comunitari es-
pecial on s’acollia tot el rerefons dels costeladors.



 5.4. Les pràctiques

Aquestes practiques que s’han realitzat, i que s’esmenten al llarg del treball, 
s’emmarquen en la formació professional del Màster de Mediació Artística. 
L’objecte d’estudi ha vingut donat per l’elecció del centre i com s’observa a 
continuació s’ha adequat la mediació artística a les necessitats dels partici-
pants i el seu context. 

  5.4.1. La classe de 4t de Primària - Els costeladors

Els participants havien escollit aquest any, dedicat a la ciència, investigar la 
funció dels medicaments i quins són els més adequats per a cada malaltia. 

A través d’una pluja d’idees i una votació arribaren a saber què volien inves-
tigar. S’hi van plantejar preguntes i hipòtesis. A mesura que passava el curs, 
i a través de les diferents activitats, com la que es presenta en aquest TFM 
enfocades a la investigació i el coneixement d’aquests fàrmacs, anaven auto-
responent-se i esbrinant per ellxs mateix les respostes que buscaven.

  5.4.2. Acompanyament i vincles

Les pràctiques a l’IE Arts van començar el 3 de febrer i van acabar el 9 de 
juny. Al primer mes es va fer una observació de la classe en l’assignatura del 
tàndem. Amb aquesta observació s’identificaven diverses dinàmiques: com la 
mestra juga amb la idea de medicament i art, com són els exercicis que pre-
para la mestra, com els esmenta, com li responen i com gestiona els tempos.

Per altra banda, també en aquesta etapa inicial es fa un acompanyament de 
l’alumnat. Aquesta observació participant consisteix en recolzar els infants a les 
tasques que la mestra els demana: animant-los, resolent dubtes, reforçant-ne 
els coneixements, fent una atenció individualitzada, aportant suport amb 
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alternatives, etc. 

Aquest inici de pràctiques va comportar un reconeixement tant de la persona 
que fa les pràctiques com de les participants i la mestra. Aquestes accions van 
permetre veure com treballem, qui som, com parlem, com ens dirigim, quins 
són els nostres noms i, en definitiva, generar uns vincles que després ajuda-
rien al bon funcionament del projecte sense que estigués la mestra davant. 



6. Disseny del projecte de mediació artística

Tot seguit és desenvolupa el disseny de la investigació. Els passos que s’han 
dissenyat i seguit per crear la investigació acció i com, en conseqüència, es fica 
èmfasi en l’estudi del cas en qüestió. 
 
 6.1. Recopilació i definició de la idea

Amb tot l’anterior, la crítica al context amb una possible acció per la transfor-
mació social, posant en pràctica la democràcia cultural, les obres de l’artista 
Svantje Busshoff amb els forats i les reparacions, el col·lectiu Mateixes Man-
cances treballant el teixit, l’espai de La Lleialtat Santsenca, l’interès de la clas-
se per investigar sobre els medicaments i jo, la persona que realitza les pràc-
tiques, artista tèxtil d’art conceptual, naix la idea del projecte Els Costeladors.
La pròpia classe de 4 de Primària es va autode Els Costeladors. Una vegada 
es tenia l’obra muntada, els participants per grups, passaven a veure-la i pen-
saven col·lectivament un nom per a l’obra. Pensaven en el que havia passat, 
buscaven una paraula que representés el que havia passat i, en definitiva, ficar 
nom al que havien fet entre totes. Els Costeladors va ser la més votada. Els 
creadors de la paraula van ajuntar dos elements, que per ells eren molt impor-
tants en el projecte, com ara el cos i la tela. Amb aquesta decisió, més que tro-
bar un nom a l’obra, el que van fer va ser ficar-se un nom com a grup. Aquesta 
obra ha estat marcada per la col·lectivitat, el treball en grup i la necessitat dels 
uns amb els altres per a compondre-la. Aquest nom evidencia l’obra com la 
veu dels participants, Els Costeladors, com a grup artístic.

Aquest projecte que es presenta ha comptat sempre amb l’ajuda de la mestra 
dels xiquis, Lola Quirant. Ella marcava molt bé com s’havien d’estructurar les 
sessions, aportant formació amb consells sobre educació i els participants. 
S’ha aconseguit un tàndem perfecte entre educació i mediació artística. 
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Pel que fa a la part del art, com s’expressa a la revista esmentada, ‹‹cada artis-
ta segueix els seus propis mètodes de creació››, però tenint en compte que es 
parla d’art i ciència es referencia el model que s’ha seguit per als Costeladors:

 1) Després de saber què és el que es vol investigar, es busquen refe 
 rents que tracten el tema.
 2) A través d’una pluja d’idees, es dibuixa i s’escriuen els pensaments     
 respecte a la idea.
 3) Tenint en compte la pluja d’idees, s’experimenta i es juga amb els  
 materials, per tal de conèixer els elements que donaran forma a les  
 idees.
 4) Es crea una idea prèvia a través del dibuix que s’anomena esbós.  
 Aquesta creació no es definitiva, per tant, com més proves millor. En  
 aquest moment emana la creativitat i deixar de costat el propòsit de  
 deixar-ho perfecte.
 5) Aquest pas recull tot l’esmentat anteriorment i posar-se mans a   
 l’obra. Amb  una idea ja definida a partir de l’esbós, és el moment  
 de crear l’obra d’art definitiva.

Concretament els passos per a la metodologia d’investigació acció que s’ha 
dut a terme són dels seguents:

 1. Presentació dels materials.
 2. Presentació del projecte i sessió de VTS amb les obres de les 
 artistes referents.
 3. Connexió entre les artistes i el tàndem. Pluja d’idees.
 4. Experimentació amb els materials.
 5. Creació d’esbossos.
 6. Creació individual.
 7. Exposició i explicació de l’obra.
 8. Avaluació.

 

 6.2. Objectius

 - Realitzar un procés artístic per tal de generar una obra col·lectiva amb 
els propòsits de la democràcia cultural.
 - Potenciar l’expressió artística dels infants amb l’ensenyament de tèc-
niques plàstiques encarades a la investigació dels medicaments.
 - Validar les experiències dels infants a través de l’art i l’exposició 
d’aquestes en forma d’escultura al Centre Cívic de la Lleialtat Santsenca.
 - Facilitar l’expressió i el coneixement dels xiquis sobre els medica-
ments i la malaltia través de la costura i el collage.
 - Jugar amb les metàfores i els conceptes que hi ha al voltant de les 
deixalles dels medicaments i el teixit.

 6.3. Metodologia

Per tal d’acostar els objectius a la mediació artística, s’ha utilitzat un mètode 
de creació artística paregut al mètode científic. Com s’observa en tot moment 
es pretenia ajuntar art i ciència en aquest projecte, en definitiva, contextualit-
zar les pràctiques que es portaven a terme per mantenir una coherència entre 
el que es fa i el com.

Com diuen Cano i Ortuño (2021: 3) en l’article «Què diu l’art sobre la ciència?» 
a la Revista 2020-2021, “Projecte de la ciència” de l’IE Arts, per una banda un 
mètode científic conté els passos següents:

 1) Es parteix d’un problema inicial que es vol resoldre. 
 2) Es plantegen preguntes sobre el tema i aquestes preguntes esdeve 
 nen una pluja d’idees i hipòtesis.
 3) Es fa un procés d’observació, recollida d’informació i 
 experimentació.
 4) Finalment, es repassa tot el que es té per aconseguir conclusions i,  
 així, tenir una idea clara de com portar a terme la idea inicial.
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 6.4. Les activitats del taller
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Al llarg d’aquesta investigació s’ha pogut observar, tant pel que fa al contingut 
com al contenidor, el caràcter investigador, reflexiu i amb una intencionalitat 
transformadora social el taller de mediació artística que s’ha desenvolupat. 
Amb un rerefons, com es pot comprovar al marc teòric, d’una crítica al sistema 
social econòmic hegemònic, com es el capitalisme. I el que provoca amb els 
seus plantejaments epistemològics, cap a la cultura, l’art i, conseqüentment, 
cap als individus que es troben sota aquest marc. Tot açò amb una eina, també 
molt marcada, com és la mediació artística. 

D’entrada aquest bloc pretén relatar l’experiència, exposar els resultats i amb 
la comparativa dels objectius, extraure unes conclusions respecte al projecte 
Dels Costeladors. També es tindran en compte els possibles camins de futur 
que obri aquest projecte el qual ha esdevingut L’A/R/Tografia. A més, d’expli-
car què ha passat a nivell grupal, individual, amb satisfacció i, en definitiva, 
com s’han sentit els nens amb l’experiència.

7. El relat de l’experiència
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D. Bloc de context i disseny

 7.1. Comencem a conèixer-nos (del 5/2 a 3/3)

Aquesta experiència artística en l’àmbit de l’educació comença el 3 de febrer a 
l’Institut Escola Arts (Hostalfrancs, Barcelona). En un primer moment, la intru-
sió a la classe de 4t de Primària es fa assistint a les classes de l’assignatura Tàn-
dem. Aquesta primera part consta d’11 classes, on es fa un acompanyament 
als infants en les tasques i s’observa la mestra com fa les classes, es dirigeix als 
xiquis i gestiona les diferents coses que succeeixen mentre es fan els exercicis.

Al diari de camp (annex: 1) apareixen descripcions operatives i metodològi-
ques de les classes. També apareix la funció bàsica que desenvolupa la media-
dora artística en tot moment i alguna retroalimentació (annex: 1):

‹‹Una volta [la mestra] ha ficat a la pantalla els deures he anat preguntant per 
les taules. Presentant-me, preguntant pels seus noms i els seus projectes. A 
poc a poc van agafant confiança i em criden perquè els tire una mà.›› 
‹‹Al final de la sessió em regalen dos dibuixos. Per altra banda, una xiqueta em 
pregunta si sóc xic o xica.›› 

D’altra banda, respecte a aquesta manera d’iniciar-se amb un grup, la mestra 
a l’entrevista (Entª, p. 76) exposa la seua opinió i els efectes que creu que 
s’obtenen:

‹‹[...] que m’hagis fet l’acompanyament hi ha ajudat molt››, ‹‹Aquesta part de 
coneixença està molt bé››, ‹‹Havies de connectar amb ells, creant una emo-
ció, i tu ho has fet. Has estat a la classe, compartint les estones del tàndem, 
ajudant-los, intervenint-hi molt, xerrant amb ells. Individualment t’apropaves, 
xerraves i ells veien que tu no ets una persona estranya, que estaves aquí i que 
farem alguna cosa amb tu.››

Com s’ha comentat al bloc teòric, Planella (2003: 2), l’acompanyament és un 
pilar bàsic i alhora fonamental per encarar aquesta tasca. Així, doncs, aques-
ta primera part, és només un inici del que serà una constant del projecte Els 
Costeladors. 

 7.2. La preparació del taller (Sessió 0 i 1)

A partir d’ací hi ha «el gros» de l’assumpte. És el taller, les sessions que porten 
a terme el projecte Els Costeladors. Consta dunes 16 sessions on cada una 
d’elles, i tal com s’explicita en el disseny del projecte, procura assolir els objec-
tius a través de les activitats proposades.

A la sessió 0 s’explica a la classe que començaran un projecte de mediació ar-
tística. on els materials que anem a utilitzar són teles i deixalles de 



medicaments. També s’explica que per poder aconseguir una bona quantitat 
de material necessitem l’ajuda de com més persones millor. Aleshores es re-
parteixen unes cartolines i es posen a elaborar cartells. Després, aniran clas-
se per classe explicant que els agradaria molt que els ajudaren a aconseguir 
aquest materials per poder fer el projecte. 

Als cartells fica: ‹‹Som la classe de 4t de Primària i necessitem la vostra col·la-
boració! Estem preparant un projecte per al Tàndem i així continuar amb la 
nostra investigació sobre els medicaments. Us demanem: teles (roba, llençols, 
draps...) i caixes de medicaments, blisters i prospectes. Moltes gràcies per aju-
dar-nos››. Cada participant ho fa a la seua manera (annex: 1) i crida l’atenció 
dels docents, alumnat i altres persones treballadores que hi passen per da-
vant. Amb el disseny dels cartells s’ajuden de dibuixos i diferents tipografies 
per transmetre millor el missatge.

Amb l’ajuda de la mediadora i en grups de quatre xiquis es va aula per aula 
picant la porta, explicant el que necessitem i, alhora, penjant els cartells a les 
parets del col·legi. Com apareix al diari de camp (annex: 1) i la pròpia observa-
ció que es fa, els participants es troben emocionats i expectants. També tenen 
molta vergonya quan entren a cada classe, però amb l’ajuda de les mestres 
que hi són i la mediadora aconsegueixen fer arribar el missatge. 

A la sessió 1, es fa una primera aproximació al projecte. Amb una presentació 
PowerPoint se’ls explica per damunt en què consistirà. Després, amb una ses-
sió de VTS es presenten les artistes referents del projecte. Una artista referent 
per a cada part i materials: una artista per a la part dels medicaments i la idea 
de cura i l’altra per al tèxtil i la idea de cos-malaltia. Finalment, amb els mate-
rials que hem recollit de l’activitat de la sessió anterior, per grups, els classifi-
quen i es familiaritzen amb el que seran els elements de la futura obra d’art.

Al diari de camp (annex: 1) apareixen alguns dels comentaris i la idea general
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que tenien els xiquis de les obres que se’ls presentaven. Aquesta dinàmica la 
porta a terme la mestra i els xiquis observen obres d’art contemporani amb 
els mateixos materials que ells han demanat. Els sorprèn que allò que estan 
veient és art i se’ls explica que l’art es pot fer amb qualsevol material. La mes-
tra, subtilment, els dirigeix perquè s’apropen a la idea del projecte a través del 
que estan veient.

En la segona part d’aquesta sessió, els participants observen la quantitat de 
materials que han aconseguit recollir després de la seua petició porta per por-
ta. Se’ls reparteix, per grups, un grapat de diversos materials que tenim al 
punt de recollida. L’activitat d’ara, per tal que s’apropen de manera tangible 
als materials, consisteix en classificar-los. Al diari de camp (annex: 1) s’apunta 
una curiositat i és que tots classifiquen segons la utilització, menys un grup. 
Aquests ho classifiquen pel color.

 7.3. Aprenem el joc de les metàfores: Grup 1 (sessions 2 i 3) i Grup 2  
 (sessions 4 i 5)

La sessió 2 és la primera on els participants i la mediadora artística desenvo-
lupen el projecte sense la mestra i el grup ja no participa tot junt, sinó que es 
divideix la classe en 11 i 11 participants. Aquesta primera sessió amb solitari 
amb el grup 1, que treballa la idea del cos amb el material tèxtil, consta de 
dues parts. 

La primera part, amb la dinàmica del «fil del recull», els participants han de 
recollir la sessió anterior. Es fiquen en cercle i amb una bobina de fil gros, 
demanant la paraula, se la poden passar i fer una aportació. Aquesta ha de 
ser relacionant les imatges de la VTS amb la idea de cos-malaltia. Al centre 
del cercle, al terra, hi són les imatges que hem utilitzat per a la sessió de VTS, 
perquè ho tinguen present. 
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Respecte aquesta activitat al diari de camp apareix l’observació que ‹‹no tots 
volen participar, no s’obliga a fer-ho. La idea de la corda els motiva a participar 
i a l’hora de recollir, com tots estaven dins la xarxa ha sigut un poc caòtic››. A 
més a més, cal apuntar que es tenia preparada una acció per tal de separar els 
amics, per tal que treballen més concentrats, i s’hi van negar a fer-ho.

A la segona dinàmica, la pluja d’idees, es divideixen en tres grups petits d’unes 
tres-quatre persones. Han de dibuixar el que els ha tocat per grup: l’1 dibuixa 
baix la idea de cos/tela, aquest grup dibuixa un cos on al cervell hi ha fils; el 2 
ha de reflectir la seua idea sobre el forat/malaltia, ací s’observa com dibuixen 
forats al cos evidenciant una ferida, també dibuixen el mal de panxa i el mal de 
cap; Per últim, el grup 3 ha de pensar entorn la reparació/medicament, aquest 
últim grup en general tracta de representar el viatge que fa la pastilla pel cos 
i com es repara.

Amb aquesta última dinàmica es pretén traslladar mitjançant el dibuix la idea 
que es proposa al panell i que al mateix temps intenten relacionar-ho amb l’ar-
tista que es presenta. Al diari de camp consta que encara que els costa arran-
car, potser per la dificultat, tots acaben fent alguna cosa relacionada. A la taula 
de recull individual (annex: 2) apareix que dels 11 que són 7 d’ells participen 
molt. La sensació de la mediadora és que és un grup on té persones molt molt 
participatives i altres que no ho són gens.

La sessió 3, continua amb el grup 1. Aquesta consta de tres dinàmiques: la pri-
mera, per recollir la sessió anterior i aprofundir amb les connexions de l’artista 
i la investigació del tàndem; la segona, una fitxa on es descriuen i es sintetitzen 
les idees de l’activitat anterior; i per últim, s’experimenta amb els materials a 
fi de començar a veure com es això de treballar amb el teixit i tot el que dóna 
aquest material. 
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Amb la primera activitat, es demana als participants que veient les obres i les 
seus aportacions de la pluja d’idees, senyalen les semblances o les connexions 
que hi troben. Els participants s’aixequen i apunten amb el dit, la mediadora, 
per la seua part amb un cordell evidencia el que el xiqui diu. En aquesta acti-
vitat hi ha vegades que no s’anima ningú, aleshores, la mediadora, agafant les 
aportacions artístiques de les persones que menys participen fa connexions. 
Aquest fet es propicia per cohesionar la persona al grup, per evidenciar que 
totes les aportacions són vàlides i ajuden al conjunt de la idea. 

Una vegada tenim el panell muntat amb les connexions, es passa un full amb 
una graella. Ací, han d’omplir els buits amb metàfores i símbols que han sortit 
al llarg de les darreres activitats. El que surt és que la tela o el teixit podria ser 
el cos o la pell de les persones; que un forat és la malaltia, el dolor i on tenim 
mal; el fil reconstrueix i pot ser la medicina; per últim, per a ellxs la malaltia 
és el cosit, el forat, el que s’ha de curar i metafòricament, els fils que es veuen 
a les obres. A la pàgina 10 del diari de camp (annex: 1) s’observa com alguns 
participants entenen molt bé del que estem parlant i el joc de metàfores al 
que s’està jugant amb aquest projecte. Aquesta comprensió s’observa a la tau-
la de recull: tres d’11 participants tenen el màxim de paraules i a la resta els en 
falten dos o tres només.

Amb l’ultima part d’aquesta sessió es proposa jugar amb els materials, ex-
perimentar a través de les modificacions del material que treballen. Aquest 
grup treballa el tèxtil i per tant se’ls ofereixen diferents eines per que puguen 
manipular-lo, com per exemple agulla i fil, pintura, grapes, paper, tisores, pe-
gament, etc. A la pàgina 10 del diari de camp (annex: 1) es pot llegir com de 
descontrolada ha sigut aquesta activitat. Mai abans la mediadora havia treba-
llat amb grups i va deixar tots els materials a l’abast, amb el que va compor-
tar: agulles pel terra, pintura per totes bandes i poca serenitat, tranquil·litat 
i concentració. Com es pot comprovar amb els resultats, vuit d’11 no arriben 
ni a la meitat de les experimentacions que se’ls demanava. L’exercici era difícil
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per tractar-se d’una tècnica que coneixen poc, es van sumar molts estímuls i 
aquest grup concretament era molt mogut. 

La sessió 4 marca l’inici amb el grup 2. Aquests participants treballen la idea 
del medicament i la cura, i treballen amb les deixalles dels medicaments i el 
collage. Els dos grups treballen el mateix procés de creació, però cada un amb 
un concepte i un material diferent. Els conceptes que es treballen, com es pot 
observar, s’interrelacionen pel seu significat, les malalties són als cossos i els 
cossos tenen malalties. 

Així doncs, com ha passat amb el grup 1, es procedeix a fer-ho amb el 2. Els 
comportaments que s’observen en aquest grup són molt diferents de l’ante-
rior. Potser, conforme avança el projecte la mediadora va agafant recursos i 
mecanismes per poder dur la classe als objectius marcats. Així doncs, ha sigut 
molt diferent, i no només pel que li correspon a la mediadora, sinó perquè al 
canviar de grup s’han notat energies diferents. 

El grup 2 amb la dinàmica del «fil de recull», ha evidenciat menys participació. 
En aquest grup només cinc d’11 participants han parlat. També s’ha de dir que 
el concepte d’aquest grup era més abstracte i menys visible que l’altre i es va 
notar que els resultava difícil trobar les connexions. A diferència del grup 1, 
una vegada es van tallar els cordells que els envoltaven, mentre estaven as-
seguts, es va aprofitar per ficar «1, 2 i 3» a les seues mans. Amb la qual cosa 
es quedaven 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Amb aquesta acció es pretén separar els 
xiquis que sempre van junts perquè/a fi que es relacionen amb la resta i es 
concentren més amb la feina.

Encara que els va costar traure idees al fil de recull, això de dividir-los va ser un 
èxit i amb el segon exercici van remuntar. Van poder plasmar a través del dibuix 
allò que se’ls demanava i amb unes propostes molt interessants i creatives. El 
grup 1 s’encarregava de representar les idees «reparació/medicament», el 
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grup 2 «malaltia/ medicament» i el grup 3 «cos/medicament». Com apareix 
al diari de camp (annex: x) el grup 1, en general, s’ha centrat en interpretar 
el recorregut que fa el medicament en l’organisme humà. D’aquest grup des-
taquen dos participants: un per la quantitat de dibuixos que fa i l’altre per fer 
un dibuix tant detallista, on apareix un cos amb els seus ossos, les venes i la 
sala d’un hospital molt ben definida. El grup dos es coordina i com apareix a 
la taula de recull (annex: 2) dibuixen una idea que han generat al grup: una 
guerra on els medicaments guanyen la guerra. Al grup tres els ha costat con-
centrar-se, finalment un d’ells amb una tècnica un poc agressiva dibuixa dues 
persones on l’un es «l’abans» jugant tant normal, i «el després» té taques per 
tot el cos.

A la sessió 5 es continua treballant amb el grup 2. La primera dinàmica, que 
consisteix en recollir i trobar connexions entre l’artista referent i les aporta-
cions dels participants a la pluja d’idees, no ha obtingut gaire participació. 
Pel que respecta a la taula de la metàfora, segons es recull al diari de camp 
(annex: 1) la dificultat entre els conceptes i els materials ha dificultat que no 
sortiren més paraules a la taula.

L’ultima dinàmica, on havien d’experimentar amb els materials, ha sortit molt 
millor que amb el grup 1. A banda que és un grup amb una personalitat dife-
rent, s’ha aplicat l’experiència que s’obté amb el grup 1 i els materials s’han 
ofert a poc a poc. Com apareix a la taula de recull (annex: 2) les experimenta-
cions han sigut molt variades i nombroses: sis d’11 han fet més de tres varia-
cions i un participant ha sorprès al materialitzar-ho amb volum. 

 7.4. La creació del projecte: Grup 1 (sessions 6, 11, 12, i 13) i Grup 2 
(sessions 7, 8 i 9)

La sessió 6 es fa amb el grup 1. Aquest grup, com s’ha pogut observar al llarg 
de les sessions és el que comença les activitats, amb qui es prova per primera 
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vegada. Açò comporta que aquests participants treballen amb el disseny del 
projecte tal qual s’ha pensat. Amb els errors que es donen mentre ho fan, el 
següent grup que ho prova, el grup 2, treballa amb les millores de disseny que 
s’hi han desenvolupat. A banda, el caràcter d’aquest grup, com s’ha observat 
al llarg del punt 10 i al diari de camp, resulta més difícil de portar.

Aquesta sessió dóna el començament a l’expressió dels participants amb la 
creació dels seus esbossos. Posteriorment, aquestes creacions els ajudaran 
a crear les obres d’art. Aquesta sessió s’ha introduït amb una línia del temps. 
Aquest recurs, s’utilitza per situar els xiquis, perquè sàpiguen en quin punt del 
projecte es troben, tot el que ja hem recorregut i amb el que recorden, expli-
quen tot el que s’ha fet fins ara. 

El següent exercici, després de la línia del temps, tracta de fer esbós. Els par-
ticipants expressen el que senten a través del dibuix i el collage en uns fulls 
blancs. Aquesta part clau del procés de creació no pretén buscar l’obra final, 
s’utilitza per provar i crear diferents idees. Amb l’objectiu clar de projectar la 
idea individual que tenen respecte a la malaltia. 

Al principi es troben perduts, el full en blanc els fa por i els costa arrancar. Amb 
les preguntes «Què sentiu quan esteu malats?, Què passa quan esteu malalts? 
i Què feu quan esteu malalts?», es pretén que els participants aterren les seu-
es vivències i puguen transformar-les en idees per després aplicar-les als ma-
terials que disposen. Aquesta activitat, com s’observa a la taula de recull (an-
nex: 2) i el diari de camp (annex: 1), genera una sensació estranya: hi ha idees 
molt interessants i originals com ara la idea del vòmit com a símptoma de 
malaltia, la sensació de tristesa quan s’està malalt amb la referència a la pluja, 
la casa com habitatge on es desenvolupa la malaltia, i altres idees on no s’ha 
prestat molta atenció a la temàtica o hi ha una falta d’interès, com la mar amb 
una sirena o un Among us. 
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Com apareix al diari de camp (annex : 1) es prepara una modificació per a la 
creació d’obres. Es separaran individualment els participants per garantir-ne 
una millora en la  creació artística. Les ultimes observacions indiquen que no 
treballen bé amb els seus grups d’amics, aleshores a la pròxima sessió l’única 
opció possible serà la individualitat. Per últim cal comentar que un dels grups 
ha tingut un problema de comunicació i amistós on una participant ha hagut 
de deixar l’aula.

La sessió 7 s’ha portat a terme amb el grup 2. Com s’esmentava anteriorment, 
les participants havien de comentar la línia del temps i fer un esbós. Aquest 
grup ha sabut conduir la proposta amb els seus interessos i es pot observar 
amb les creacions que han dut a terme: L’un relaciona la cura de la terra amb 
la cura de les persones, molts utilitzen les fruites i verdures com a medica-
ments naturals i d’altres el descans com a remei. 

Destaquen d’aquest dia dues dificultats, com apareix al diari de camp (annex: 
1), en primer lloc una participant molt temperamental del grup 1 ve a aquesta 
sessió per recuperar l’activitat de l’esbós. Aquesta xiqueta seu on vol, tren-
cant amb la dinàmica dels participants del grup 2. Crea un clima diferent al 
que acostumava el grup 1, amb talls de paraula a la persona mediadora i no 
respectar el torn de paraula entre els seus companys. Per últim i més xocant 
és el fet de l’expulsió de classe d’un alumne. Aquest, rep molts avisos al llarg 
de la sessió per diversos motius, com ara no fer l’activitat i molestar la resta 
dels companys. Com últim recurs, i veient que la seua conducta no millora, es 
decideix passar-lo a la classe on està la mestra. 

La sessió 8 i 9 donen pas a la creació de l’obra d’art final individual per al grup 
2. Aquesta vegada s’inicia l’etapa amb el segon grup per tindre els materials 
preparats abans. Se’ls dóna un cartró base i amb el patró circular que els per-
toca dibuixen i retallen la forma. Una vegada tenen açò comencen a passar 
la idea de l’esbós al suport final. Utilitzen deixalles de medicaments, revistes, 
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pintura i colors. Aquests materials que disposen, depenent de quin siga el seu 
missatge, reforcen i condueixen la idea per tal de poder expressar el que sen-
ten amb els medicaments. 

Amb les dues sessions s’aconsegueix que cada participant tinga la seua obra 
final i puga explicar-la. Aquest procés es diferent per a cada xiqui; alguns ho 
fan a la primera; d’altres fan una cosa el primer dia, l’endemà no els agrada i 
ho canvien; d’altres, més perfeccionistes van poc a poc perfeccionant la idea. 
Respecte a les seues experiències; uns parlen dels sabors dels medicaments i 
així ho representen: taronja, fresa i llima; altre sector parla del descans, dels 
somnis i de la importància dels coixins i la comoditat que senten quan han 
de descansar per haver pres un medicament; dos participants destaquen per 
comparar els medicaments amb els somriures i les mirades; una altra partici-
pant relaciona el color gris amb el que sent anímicament quan pren medica-
ments; un xiqui tracta el tema de l’ecologisme i argumenta que si cuidem la 
terra ens cuidem a nosaltres; per últim i de manera trencadora, un d’ells crea 
una obra d’art sonora al·ludint el soroll que fan les caixes de pastilles quan les 
mous. 

Després de crear l’obra individual han d’omplir una fitxa on per una cara han 
de contestar «Quin nom té la teua obra d’art?», «Quins colors apareixen?», 
«Què representen els colors per a tu?», «Quines formes apareixen?», «Qui-
nes imatges apareixen?», «Per què has utilitzat aquestes imatges?», «Altres 
apreciacions de l’obra». I per l’altra cara han de dibuixar l’obra per davant i 
per darrere. A la taula de recull (annex: 2) apareix que vuit d’11 xiquis omplin 
més de la meitat del full. Aquesta activitat complementària a la realització de 
l’obra, fa que es diverteixen al fer-la i entenguen que és com una fitxa tècnica 
on expliquen el significat de l’obra. 

Finalment, al diari de camp (annex: 1) apareix com amb el collage se senten 
molt còmodes i que d’una sessió a l’altra elaboren la seua justificació perquè 
entenen que ha de tindre sentit el que fan. 47



Les sessions 11, 12 i 13 es dediquen a la creació de les obres d’art del grup 1. 
Aquest grup s’encarrega de la part del cos malalt, de la malaltia, de la ferida, 
del sentiment i el que li passa al cos quan s’està malalt. El material predeter-
minat que tenen és el tèxtil i la forma el quadrat. 

Com s’observa al diari de camp (annex: 1) es comença amb la repartició de 
teles segons els seus gustos i el que vulguen expressar. També és dóna l’esbós 
que havien fet perquè recorden quina era la seua idea i puguen traslladar-la 
al suport tèxtil. 

Aquest material és més difícil de treballar, han d’utilitzar l’eina de l’agulla i 
el fil i molts no ho han fet mai. Per això es dóna la possibilitat d’enganxar les 
teles amb pegament. Aquesta dificultat fa que en moltes ocasions les parti-
cipants es frustren i aleshores al taller s’intentava treballar la constància i el 
treball lent. A poc a poc s’adonaven que els resultats no eren immediats i que 
es necessitava paciència per aconseguir els resultats que volien per sentir-se 
satisfets i representats amb la seua obra individual. 

A la taula de recull (annex: 2) s’observa com la majoria d’ells representen la 
simptomatologia de diverses malalties com són: tindre mocs, el vòmit, els es-
ternuts, el mal de cap, el mal de panxa, bambolles a la pell, els calfreds i la 
febre. Dos xiquis expressen la sensació de quedar-se a casa: l’un, amb una 
pluja i, l’altre, amb el dibuix d’una casa per dins i per fora. Per últim, a la fitxa 
on han d’escriure el que consisteix la seua obra d’art, tots dos contesten més 
de la meitat de les preguntes i vuit d’11, més de cinc. 

 7.5. La visita al MNAC (diàleg entre artistes): Sessió 10

A la sessió 10 acudeixen els participants, la mestra i la mediadora al MNAC. 
Amb aquesta visita, concertada prèviament amb l’educadora del museu, es 
pretén fer una entrevista a l’artista referent per tal que els participants puguen
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resoldre dubtes que han pogut tindre amb el descobriment de l’obra, i així, 
aprendre de la mà i la veu de la creadora. També es fa una visita guiada per la 
seua exposició, on una per una expliquen cada una de les obres que es troben 
presents.

En un primer moment els participants, la persona mediadora i l’artista es si-
tuen en cercle per tal de fer l’entrevista. Aquesta manera de seure, al terra i 
totes al mateix nivell ja diu molt: en seure al terra totes les persones que es 
troben s’igualen i amb el cercle, les mirades i les veus són bidireccionals, es 
trenca amb la jerarquia de preguntada i preguntadors. El diàleg més o menys 
ordenat pels xiquis flueix, la classe i l’artista es troben en confiança i es nota 
als cossos. 

Les preguntes que li formulen a l’artista (Entª, p. 76) són: sobre la seua vida, 
la seua carrera artística i els materials que utilitza. A la primera part, on s’in-
teressen per ella, resulta molt curiós com el primer que pregunten és com 
es pronuncia el seu nom. Aquesta pregunta és el perfecte inici per, des d’un 
primer moment, voler apropar-se a ella de manera respectuosa i trencar la 
barrera lingüística amb un nom que no coneixen. A la part on pregunten per 
la seua carrera com artista, aquesta aporta una visió molt interessant sobre el 
fet de fer-se famós, la jerarquia entre les obres realitzades i la seua inspiració 
amb els materials. A l’ultima part, on parla dels materials que fa servir, explica 
d’on apareixen aquests suports, que després repara, i què simbolitza per a ella 
agafar roba reutilitzada. Com s’observa, l’artista referent del projecte aporta 
simbolisme i recalca en la idea de forat com a ferida. Aquesta part és molt 
important per al projecte Els Costeladors, ja que aporta connexions i dota de 
sentit el que s’està fent a l’aula.

A la part de la visita guiada l’artista es va encarregar d’explicar totes les obres 
que tenia exposades i respondre les preguntes concretes que les participants 
tenien de les peces. L’artista responia concretament d’on eren les teles, de 
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qui eren i el que significava, per què utilitzava uns colors per a les ferides i no 
altres i què volia representar.

 7.6. L’exposició (muntatge, sessió 14 i 15)

Aquest període comprés entre el 22 d’abril i el 3 de maig va esdevenir el mun-
tatge de les peces individuals entre si i el suport de l’obra final. Aquesta part 
va ser realitzada en gran part per la mediadora, per la dificultat de les eines 
que s’havien d’utilitzar. El muntatge de les peces entre si, de tèxtil i cartró, ho 
van fer les participants. 

A més a més del muntatge de l’obra s’havia de preparar tot allò que conforma-
ria l’exposició: preparar el text de sala; seleccionar fotos, imprimir-les i prepa-
rar-les per a exposar i, per últim, seleccionar part dels processos que havien 
fet per mostrar el recorregut fins arribar a l’obra final.

Finalment, amb l’ajuda de la mestra es munta l’exposició final que compta 
amb tres espais: les fotos amb el procés, l’explicació del recorregut de manera 
teòrica i pràctica, i l’obra final.

La sessió 14 s’utilitza per presentar l’exposició als artistes que l’han feta pos-
sible. Per a fer-ho portem l’alumnat a la sala d’exposició que es troba a La 
Lleialtat Santsenca. Alguns d’ells mai no havien estat abans i es sorprenen de 
l’estructura del lloc. Al diari de camp (annex: 1) apareix com es sorprenen tant 
al veure el cartell que ells han fet a la porta. S’identifiquen i s’emocionen.

A l’entrada del Centre Cívic ens presentem i diem que venim a veure l’obra de 
la qual som els artistes. Els participants al·lucinen en veure com ens acullen a 
la recepció. Una vegada entren a la sala es dispersen per tot l’espai. Ocupen 
tota la sala amb els seus cossos d’ací cap allà identificant les obres que han fet, 
es troben a les fotos i localitzen quines parts dels procés són les seues.
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Després d’uns deu minuts així, seuen davant l’obra final i passen a contem-
plar-la en la seua totalitat. Passats aquests minuts, la mestra els pregunta per 
com se senten al tindre la seua obra a un lloc com aquest. Com apareix al diari 
de camp (annex: 1) els xiquis responen que se senten satisfets, feliços, orgu-
llosos, famosos i importants. També els pregunta si saben què és el que hi ha 
als panells i certament identifiquen que és el procés amb els originals d’alguns 
d’ells. Amb una espècie de debat que es genera, comenten que ha sigut molt 
costós arribar a fer l’obra d’art. Açò els fa valorar el camí i parlar del fet que 
els artistes, com els científics, tenen un procés de creació fins arribar al que es 
veu finalment. La mestra recalca que quan van al museu han de pensar que el 
que veuen ha tingut un esforç paregut al que han tingut ellxs. 

La mestra els reconeix com a artistes i els dóna l’enhorabona, per haver acon-
seguit expressar el que estan veient, deixant a un costat el dibuix realista i 
utilitzar la metàfora i el simbolisme. Una participant comenta que gràcies a la 
mediadora ha aconseguit obtindre un resultat que li agrada. Després la perso-
na mediadora els parla i els fa reflexionar sobre el que va passar amb l’artista 
referent. Ara ellxs també tenien coses a explicar, ja que havien viscut tot el 
procés i ho sabien perfectament tot sobre eixa obra, com també l’experiència 
de fer una obra d’art.

Per últim, i per parelles de tela i cartró, s’arrimen a l’obra i s’expliquen els uns 
als altres què volien dir i com s’ha ajuntat una obra a l’altra. Aquesta acció fa 
que molts xiquis que mai no solen estar junts i parlar tinguen una conversació 
sobre el que han fet i com acoblen les dues peces. 

Amb la sessió 15 es torna a l’exposició, ara amb l’artista referent. Aquest fet 
s’ha donat pel propi interès dels xiquis, que quan van estar al MNAC li van pre-
guntar si li agradaria veure la seua exposició, i ella hi va accedir. 
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Entren a l’espai totes juntes, i a la primera part les xiquis van dirigint l’artista 
referent per tota la sala, explicant-li cada cosa que es pot veure. Una vegada li 
ho han explicat a l’artista, ella fa unes reflexions molt interessants sobre l’obra 
dels xiquis i l’exposició. Com apareix al diari de camp (annex: x), parla que el 
que està veient és un camí que han fet, un procés. També comenta que troba 
molt interessant com s’ha gestionat l’obra col·lectiva per parelles, ja que amb 
això que siguen dues persones les que fan cada requadre i que l’una està dins 
l’altra, per a d’ella es com que necessitem de l’altre per a curar-nos. Ella, a 
l’obra, veu com que el medicament el portem endins moltes vegades. 

Per últim, i amb l’ajuda d’un xiqui, parla del que creuen que han après: Que 
hem de provar, no tindre por a l’hora de crear; que cada malaltia té un me-
dicament; a expressar-nos de manera artística; calen diversos medicaments 
per a les diferents ferides; que els colors representen diferents coses com per 
exemple el constipats i els calfreds amb els colors freds i per últim que la mú-
sica cura també. 

 7.7. L’avaluació: De la mestra i dels xiquis (sessió 16)

 El 25 de maig la mestra i la mediadora es van encarregar de desmuntar l’expo-
sició i recollir, a través d’una entrevista, el que havia comportat l’experiència 
d’aquest taller de mediació artística. 

L’entrevista es divideix en 4 blocs; el primer s’utilitza per saber des d’on par-
teix el seu coneixement i quina és la relació que té amb l’art; El segon, fer una 
valoració sobre el taller en profunditat (dinàmiques, planificació, idea...); el 
tercer, per veure com ha estat la implicació, l’actitud i millores dels xiquis i, 
per últim, el quart bloc, per conèixer què li sembla la mediació artística com a 
experiència educativa.

Pel que fa al primer bloc, sobre quins són els seus coneixements i la relació 
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amb l’art, com s’observa a l’entrevista diu: ‹‹Sóc mestra de Primària i estic 
especialitzada en visual i plàstica›› i l’art en l’educació per a ella ‹‹pot ser un 
detonant, allò que lliga tot el que no es pot lligar mai i alhora és un generador 
brutal d’aprenentatges. [...] L’art és un llenguatge i amb la qual cosa, com és un 
llenguatge, té maneres d’explicar. Llavors, hi ha criatures que moltes vegades 
no saben explicar-se però mitjançant l’art si›› (Entª, p. 72).

El segon bloc de preguntes, que aprofundeixen sobre el taller que s’ha fet, 
es divideix en tres apartats: intern, extern i formació. A l’apartat intern, on la 
mestra valora la planificació, els objectius i la creació del taller que s’ha dut a 
terme, a la pregunta de com ha estat la planificació de les dinàmiques, comen-
ta que ‹‹Està molt bé perquè ho has organitzat molt. [...] El resultat final és 
molt bo, i tot el procés ha estat molt bé, perquè has tingut molt clar com tre-
ballar. A més, has seguit tot un procés que anava molt lligat al tema d’aquest 
any que era la ciència. Llavors, has seguit el mètode científic i això als alumnes 
també els ha ajudat molt. [...] Has fet un procés que per treballar amb nens 
està molt bé perquè ha sigut passet a passet. [...] ha estat molt bé treballar 
en dos grups i que els uns treballaren la malaltia i els altres la cura d’aquesta 
malaltia o d’alguna malaltia. Ha sigut una obra col·laborativa i conjunta que 
ha quedat molt maca. I una cosa que m’ha agradat molt és que ells han sabut 
tant el que feien ells com el que feien els seus companys amb la peça que els 
complementava, i això està molt bé perquè al millor no tenen gairebé relació 
amb l’altra persona i han creat un lligam›› (Entª, p. 73).

A la pregunta de què li ha semblat d’objectiu de la recerca de la democràcia 
cultural comenta que ‹‹a partir d’un procés democràtic has aconseguit que 
cadascú fes una cosa molt diferent i que després s’ajuntés tot››. I sobre què li 
ha paregut fer una exposició com a tancament contesta: ‹‹Ha sigut el colofó››. 
Per últim i tancant les preguntes internes, se li pregunta per com ha vist ella 
que hi haguera un moment inicial on la persona que feia el projecte estiguera 
unes classes amb ells fent-los reforç: ‹‹que m’hagis fet l’acompanyament hi ha 
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ajudat molt. [...] Aquesta part de coneixença està molt bé. Havies de connec-
tar amb ells, creant una emoció, i tu ho has fet. Has estat a la classe, compar-
tint les estones del tàndem, ajudant-los, intervenint-hi molt, xerrant amb ells. 
Individualment t’apropaves, xerraves i ells veien que tu no ets una persona 
estranya, que estaves aquí i que farem alguna cosa amb tu›› (Entª, p. 76).

A l’apartat de preguntes externes dins del segon bloc se’n troben dues. La pri-
mera relacionada amb què li sembla la relació, i connexió, que s’ha dut a ter-
me entre els diferents agents culturals, com és el cas de La Lleialtat Santsenca, 
el MNAC i l’espai C i el projecte. La mestra contesta: ‹‹M’ha semblat genial. 
Penso que el procés de mediació és això, unir tots aquests punts. Tu has sigut 
el cabdell que ha unit tots els punts››. Amb la segona pregunta es volia saber 
com d’encertat havia estat el disseny del projecte amb l’assignatura on estava 
encaixat. Comenta, que ‹‹A partir de l’obra de l’Svantje que ens ha donat els 
forats, els trencats, aquella cosa que veus que hi falta alguna cosa. I a partir 
d’aquí, tota la recerca que vam fer amb els medicaments. [...] Està molt bé 
aquesta manera de plantar aquesta llavor amb les criatures per l’art, empode-
rar-les, “sou artistes”, “esteu exposant en un lloc públic”, “pot venir la gent a 
veure-vos”. La difusió que ha tingut per les xarxes socials, jo crec que ha estat 
un colofó espectacular›› (Entª, p. 75).

Al tercer i últim apartat, les preguntes referents a la formació que reben els 
xiquis amb aquest projecte, es troba en primer lloc, l’una dirigida a les com-
petències. La mestra comenta: ‹‹S’hi han desenvolupat totes. Han treballat 
des del àmbit lingüístic, des de l’artístic, des del matemàtic al tallar les peces, 
la mesura, els patrons. Des de l’àmbit del coneixement del medi, perquè és 
una cosa que és real, no està extrapolada a la societat. És una cosa que està 
lligada a la societat en la qual vivim, llavors jo crec que l’art és un generador 
d’aprenentatge. [...] És que treballant amb l’art ho treballes tot, poques coses 
et deixes. Perquè han construït, han cosit. [...] O sigui, són competents alhora 
de parlar i d’explicar-ho. Són competents per a solucionar un problema, 
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perquè han tingut problemes en la tela, en els medicaments, com lligar-ho, 
com cosir-ho i ho han resolt. [...] Penso que han sigut molt competents, han 
sabut expressar-ho, han sabut explicar què han fet, han sabut explicar davant 
de gent què és el que hi ha allà davant exposat i de què és tracta. Han sabut re-
soldre molts problemes que els han sorgit durant tot el procés›› (Entª, p. 74).

Dins d’aquest, es pregunta concretament sobre si han ampliat el coneixement 
sobre els medicaments i el que els envolta. La mestra respon que: ‹‹Són com-
petents a nivell d’un procés científic, d’un mètode científic. Ells saben que per 
fer una cosa han de fer l’assaig i l’error. Tenen molt clar tot el que hem fet dels 
medicaments, de què estan formats amb els excipients i els principis actius. 
Llavors, jo crec que ací els hem obert els ulls i han arribat a la conclusió que el 
art pot curar›› (Entª, p. 74). Es va més enllà amb una pregunta més, sobre el 
simbolisme i la metàfora que han fet servir. Segons apareix a l’entrevista, ella 
comenta que ‹‹si els hagués de definir els costeladors, són sanadors. Són les 
antigues bruixes o els remeiers. Ells han dit que una abraçada pot curar, que 
un petó pot curar, que una mirada et reconforta... i això té cura. Que un ali-
ment pot curar. Que en un moment determinat caus i si et prens una llepolia 
ja es troben millor. Són com alquimistes. Que no cal anar a allò químic. S’han 
adonat que hi ha coses que s’han de tractar amb els metges i els hospitals, 
però que hi ha coses que dintre del seu paper poden ser medecina›› (annex: 
4).

El tercer bloc de preguntes, sobre la percepció que la professora ha vist en els 
alumnes, se’n troben tres. La primera pregunta per la implicació de l’alumnat 
al projecte. La mestra comenta: ‹‹Jo crec que la implicació sempre és bona. 
[...] És un curs molt implicat i alhora un curs que té molts bons processos ar-
tístics.›› Es concreta un poc més amb la segona pregunta, tractant d’esbrinar 
actituds i comentaris que haja vist la mestra. Ella comenta: ‹‹Sí, sí. La seva ac-
titud és molt positiva, perquè cada vegada que sabien que tu venies a l’escola 
la primera pregunta en entrar a la classe era: “Avui, a qui li toca anar amb la 
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Roseta?” I, per a mi, això denota que s’ho estan passant bé amb tu. I només 
tornaven em comentaven avui hem fet açò, hem fet allò altre. Jo crec que s’ho 
han passat bomba i la realimentació ha estat molt bona i sempre m’ho han 
explicat tot›› (Entª, p. 76).

L’ultima pregunta del bloc, on es pretén concretar encara més, la mestra res-
pon: ‹‹Hi ha gent que m’ha sorprès, però en certa manera sabia que me’n sor-
prendria. Per exemple, jo sabia que el Naveed faria alguna cosa bona. Perquè 
sempre en fa alguna de bona, les seves produccions són molt bones, no sé 
perquè però sempre són molt bones. Llavors també hi ha hagut participants 
que pensava que no farien res i sí, s’hi han involucrat. [...] Naveed sempre fa 
els millors treballs. Quan és de creació pròpia i lliure destaca sempre. Té algu-
na cosa que el fa combinar bé els colors. Sempre fa més del que se li demana 
en aquests treballs. Treballa molt el volum i és l’únic que ha incorporat el so a 
l’obra. El soroll que fan les medecines dins d’una capsa. Hi destaca en l’àmbit 
artístic›› (Entª, p. 74).

El quart, i l’últim bloc que consta de quatre preguntes, recull la idea de l’art en 
l’educació i com s’ha treballat aquest aspecte al projecte concret. En termes 
generals se li pregunta per la mediació artística i el paper de la mediadora: 
‹‹Tu has tingut una part molt bona que ha sigut que no has volgut anar pel teu 
camí. Sinó que has lligat. Amb tu i el projecte aquest ha sigut quan més clar he 
vist la mediació artística. Tu has vingut a l’escola has dit: “Bé, esteu treballant 
això, jo m’acoblo aquí, i faig d’intermediari entre allò que tu estàs fent del Pro-
jecte Tàndem i allò que jo vull fer-hi” i com ho lligues tot. [...] Tu estàs de punt 
d’unió entre l’art i la gent›› (Entª, p. 75).

La següent pregunta incideix en la idea d’acompanyament a través de l’art. La 
mestra respon: ‹‹És molt interesant i penso que sou molt necessàries. La gent 
li té molta por a allò que no entén i l’art no s’entén. Perquè no estàs ni en el 
moment precís que es crea i moltes vegades no hi és l’artista perquè t’ho 
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pugui explicar. [...] L’art és un llenguatge que com que no el llegeixes sinó que 
el mires, és un llenguatge que transmet alguna cosa i tu pots sentir-te inco-
moda davant d’allò i has d’esbrinar per què et sents així o et pots sentir... No 
és racional i per la gent tot això de les emocions és una mena de tabú, és molt 
privat. L’art pot ser una teràpia perquè pots treure això que et fa patir i expres-
sar allò que dus dins, i poques coses fan això›› (Entª, p. 76).

A la pregunta de què és segons ella el que s’ha fet diu (annex: x): ‹‹Jo crec que 
sou la intersecció entre l’art i la gent. Jo penso que podeu ser una gran ajuda 
oferint facilitats. Sou com agents culturals. Per a mi serieu aquelles persones 
que teniu ventalls de referents o que teniu una base artística o una base his-
tòrica de Belles Arts, que teniu uns coneixements i que per posar-ho en pràcti-
ca hi cal un procés de mediació. Sou uns obridors de finestres d’art. Una ober-
tura de fronteres, de barreres i un punt de connexió amb l’art›› (Entª, p. 75).

Per últim, se li demana una avaluació de la confluència que s’ha creat. La mes-
tra conta: ‹‹Nosaltres teníem el punt en comú que era l’art. He trobat molt 
interessant les estones que passàvem al pati. Que et deia per on havies d’anar. 
I estava molt bé perquè tu tenies la idea i jo t’anava guiant. La idea és teva. [...] 
Ha sigut molt constructiu, penso que han sigut converses molt constructives. 
Jo he aprés molt amb tu, Roseta. Aquesta manera d’enfrontar-te m’ha agradat 
molt. He sentit que puc aprendre d’una alumna i això està bé. Que estiguem 
les dues en certs moments al mateix nivell i obertes i receptives, això és bru-
tal›› (Entª, p. 76).

L’ultima sessió, la 16, és destina per al tancament i l’avaluació. Uns dies abans 
es va anar amb la mestra a desmuntar l’exposició i de pas, fer-li una entrevista. 
Es va pensar, llevar del suport el teixit i penjar l’obra al pati de l’escola perquè 
l’alumnat del centre poguera gaudir-la i també, experimentalment veure com 
li afectava estar al aire lliure.
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Aquest últim contacte és amb tots alhora. En un primer moment se’ls proposa 
que tanquen els ulls i pensen amb tot el que han fet. Després se’ls mostra un 
panell que fica: «m’agrada, no m’agrada i que canviaria». Se’ls proporciona 
tres pòstits on hauran de ficar el que pensen del projecte dels Costeladors. Al 
groc el què canviarien, al verd el que els ha agradat i al rosa el que no els ha 
agradat. 

Com s’observa a la taula on es recull l’avaluació dels pòstits (annex, p. 72) a la 
part de què canviaries, amb el color groc: nou d’ellxs diuen que no canviarien 
res, un que preferiria haver parlat menys, altra que canviaria que algunxs feren 
el ximple, un participant preferiria estar jugant en lloc de fer el projecte, unx 
diu que preferia estar tots junts alhora, dos diuen que canviarien això de cosir 
i la tela, altra comenta que preferiria que hagueren hagut més jocs i, per últim, 
una companya preferia el nom de MedicArt per al projecte.

A l’apartat dels pòstits verds (annex, p. 72), on s’exposa què els ha agradat del 
projecte escriuen: un diu que l’obra de les malalties, d’altre que la portada (el 
pòster de l’exposició), una altra companya diu que li ha agradat el procés, el 
resultat i quan va vindre l’artista, un diu que fer la part rodona, anar al MNAC, 
tot el projecte, dos diuen que fer una obra d’art de quan ens trobem mala-
ment, dos diuen que els ha agradat cosir, un diu que li ha agradat dibuixar, 
dos diuen que els ha agradat fer el medicament del projecte, a una participant 
li ha agradat la dificultat del projecte, dos diuen que els ha agradat tot i que 
han aprés, un comenta que li ha agradat el joc amb el cordell i treballar amb 
l’artista, una participant comenta que el que més li ha agradat ha sigut cosir 
el cartró a la tela i, per últim, el que més li ha agradat ha sigut allò del forat i 
dibuixar el que sentim quan tenim febre.

Per últim, i tancant l’avaluació, es troba l’apartat on exposen amb un pòstit 
rosa allò que no els ha agradat: dos participants diuen que no els ha agradat 
fer la part de l’esbós, que la mediadora parlara molt, dos diuen que el que no
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els ha agradat ha sigut parlar, set diuen que no poden dir res dolent perquè els 
ha agradat tot, a un no li ha agradat allò de la tela, un diu ‹‹no m’ha agradat 
fer la rotllana i llençar-nos el fil i haver de dir alguna cosa del medicament››, 
un comenta que no ha sigut ajudat, a un participant no li ha agradat l’actitud 
dels seus companys, un comenta que no li ha agradat el dibuix de la tela, altre 
també expressa que el que no li ha agradat ha sigut haver d’explicar-ho, un diu 
que ha sigut molt divertit i un altre molt avorrit.

A la segona part de la sessió es troben un triangle. Aquesta dinàmica pretén 
veure que ha sigut per ells el projecte. Dins d’aquest hauran de escriure per 
grups que s’ha fet d’art, què han après i què pensen sobre el grup que han 
conformat. 

Segons la classe (annex, p. 72), per a ellxs l’art que han fet al projecte és: me-
dicaments, exposició, obres d’art, pintura, cosir tèxtil, dibuixar, collage, retallar 
i, per últim, escriuen, ‹‹El que hem fet ha sigut cosir, collage, medicaments i di-
buixar. Hem anat on s’ha exposat la nostra obra sobre els medicaments. Hem 
anat a veure les obres de l’artista al MNAC i ha sigut divertit››.

A l’apartat on han de posar què han après (annex, p. 72) escriuen: cosir, tre-
ballar en grup, les obres de l’artista referent, aprendre a compartir, a expres-
sar-nos a través de l’art, sobre els medicaments, treballar en grup i indivi-
dualment, a que quan fem una cosa i pensem que no ens sortirà no hem de 
rendir-nos, a fer coses en grup, conviure com a grup i, per últim, pensar els 
medicaments.
A la fi, els participants escriuen sobre què pensen d’ells en el nivell de grup: 
ens hem dividit en dos grups, hem après a treballar en equip i hem fet una 
obra d’art col·lectiva que simbolitza una malaltia. 
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També s’ha pogut comprovar com el resultat ha sigut tant l’individual com el 
col·lectiu, en tres fases diferenciades, com s’ha observat a l’apartat del relat 
de l’experiència. Primerament, cada xiqui expressava el seu sentiment cap a 
la malaltia o el medicament, després es complementava amb unx company i, 
finalment, s’ajuntava tot en una escultura mòbil on hi eren totes les reflexions 
i les obres al mateix moment. Aquesta obra va ser exposada al barri, a una sala 
de La Lleialtat Santsenca durant quasi un mes.

Els participants s’han situat, a través de l’exposició i la creació d’art, com a 
agents legítimament creadors. Amb el projecte que s’ha desenvolupat s’ha 
vist com la mediació artística és una eina possibilitadora de la democràcia cul-
tural per tot el que s’ha entès al bloc teòric que és i el que comporta per a les 
persones. Dins dels objectius específics, finalment trobem com l’últim també 
s’aconsegueix, ja que l’alumnat es fica al centre. Aquest, genera art i alhora 
coneixement sobre el tema que ellxs han escollit. 

Arredonint i tancant amb la tornada dels objectius generals, aquest projecte 
presenta les característiques necessàries per considerar-se de mediació artís-
tica, com s’ha vist al llarg de tot el projecte i pel que diu Moreno (2016) sobre 
els trets de la mediació artística que es troben a l’apartat 3.4:

Per concloure aquest projecte, es pot, dir a grans trets, que s’han aconseguit 
els objectius marcats. Els dos objectius generals, amb el transcurs del que s’ha 
vist a aquest treball de fi de màster s’han desenvolupat, l’un amb el contingut i 
l’altre amb el contenidor i on els dos s’entremesclen alhora, donen sentit i pas 
a aquesta investigació. Concretament, i punt per punt, es pot dir que també 
s’han anat aconseguint els objectius específics definits. 

Basant-se en el que s’ha vist al llarg de la investigació, ens trobem com els 
participants han sigut els protagonistes, creadors de cultura (Caride, 2000) i 
exponedors del seu art al Centre Cívic del seu barri. Com s’ha observat al llarg 
del punt 3 l’art sol estar considerat accessible per a uns pocs (Parramon, 2012) 
i a més privilegiats. Amb aquesta investigació s’ha aconseguit trencar amb 
aquest mite i atorgar un micròfon a un col·lectiu poc escoltat, com ha sigut el 
cas dels infants i, a més, multicultural. Les desigualtats que s’esmeten (Santos 
,2011) i es reflecteixen al punt teòric es trenquen amb aquestes pràctiques i 
empoderen els menuts. Així es reflecteix també a l’entrevista a la mestra. A 
més, a través de les fotos del procés i per la definició de cultura que s’explica 
al bloc teòric, es pot dir que han sigut agents culturals al seu barri i que a tra-
vés de l’exposició han reforçat la idea de sentir-se protagonistes i han influït 
culturalment al seu barri. 

El projecte a què han fet front la classe de 4t de Primària, de l’Institut Escola 
Arts, s’ha centrat en aportar una eina d’expressió i creativitat a través de la 
mediació artística. Aquest fet s’ha pogut observar a través de les fotos del pro-
cés , els objectius de les sessions que conformaven el taller, la taula de recull, 
al diari de camp i a la taula d’avaluació. Tot açò amb l’art plàstic del collage i 
la costura. 

8. Conclusions
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Taula 5. Característiques de la mediació artística + el relat de l’experiència.

Font: elaboració pròpia
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Amb tot això i amb el recorregut que s’ha vist fins ara, es pot dir que s’acom-
pleix amb tot el que es preveu d’un projecte de mediació artística per aconse-
guir el canvi social. També és un projecte educatiu per fer-se a l’Institut Escola 
Arts. I, finalment, fica en pràctica el repte de la democràcia cultural al complir 
amb la taula on apareixen les característiques d’aquest fenomen democràtic 
a l’apartat 3.3:

Taula 6. Característiques de la democràcia cultural + el relat de l’experiència.

Font: Elaboració pròpia.

Aquesta taula presentada pretén posar en valor, i en contrast, el relat de l’ex-
periència. Es pot observar a la taula, com el concepte de democràcia cultural 
es veu plasmat al llarg del projecte com aquest compleix amb els objectius.
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A més a més, i com a colofó, l’A/R/Tografia reforça la figura de la persona 
mediadora amb uns aprenentatges previs, com són en aquest cas de Belles 
Arts. A banda, el propi procés d’investigació-acció desenvolupat amb els xi-
quis és una A/R/Tografia en la mesura en què s’ha convertit el procés artístic 
en una eina de coneixement i transformació social a través de la cooperació 
comunitària. La transdiciplinarietat ací presentada fa que la investigació no es 
limite a les lletres i que, a través de les imatges, la persona interlocutora del 
projecte trobe una informació més extensa. A través de les figures creades, i 
com aquestes dialoguen amb el text, promou que hi haja una aproximació a la 
pròpia vivència de la investigació. 

En definitiva, els participants que han format part d’aquest taller, formen part 
de la societat occidental. Com s’ha vist a l’apartat del bloc teòric, aquesta cul-
tura és l’hegemònica al món, és a dir, la que està sota la resta. Així i tot, els 
portadors i creadors d’aquesta «malaltia homogeneïtzant» són majoritària-
ment adults i blancs. Amb tallers com aquests trenquem aquesta dinàmica, 
ja que, els qui creen el coneixement cultural a través de la seua mirada i pers-
pectiva són infants i de diverses procedències del món. Amb Els Costeladors 
se’ls dóna una eina, com és la de l’expressió artística per tal d’empoderar-los i 
poder crear un impacte a la seua comunitat. Les veus dels participants no són 
escoltades per formar part dels col·lectius no escoltats per estar a una socie-
tat adultocèntrica i hegemònica blanca. Així amb aquestes propostes la seua 
paraula és vàlida i ellxs ho noten així creant un precendent d’empoderament. 
Aquest projecte és una eina per aconseguir la transformació social, el desen-
volupament comunitari i la inclusió on les veus, a través de l’expressió cultural 
trenquen la visió única privilegiada. 
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Annexos

1. Diari de camp
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2. Taula de recull
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3. Taula d’avaluació

4. Entrevista amb la mestra

Des d’on parteix el teu coneixement cap als alumnes, quina és la teua forma-
ció?
 - Sóc mestra de Primària i estic especialitzada en visual i plàstica. A més 
a més de ser mestra sóc formadora de mestres. Treballe per al Departament i 
aquest estiu faré un curs per a Rosa Sensat amb uns companys també. A més 
a més de tenir l’especialitat d’infantil.
Concretament, el que és més interessant per al projecte...
 - Sí, a mi el que més m’agrada és la visual i la plàstica. M’agrada més 
l’art.

Focalitzant-nos en això, segons tu, quin és el paper o els papers de l’art en 
l’educació?
- El paper de l’art en l’educació penso que és un dels més importants. 
Pot ser un detonant, allò que lliga tot el que no es pot lligar mai i alhora és 
un generador brutal d’aprenentatges. O sigui, l’art és un llenguatge i amb la 
qual cosa, com és un llenguatge, té maneres d’explicar. Llavors, hi ha criatures 
que moltes vegades no saben explicar-se però mitjançant l’art sí. Per mi és el 
súmmun, pel fet que ho pots fer tot a partir de l’art. Qualsevol matèria, qual-
sevol cosa que vulguis introduir a les criatures la pots fer des d’una obra d’art 
i després hi ha tota la vessant experimental. Tot el que poden portar de si els 
materials, que els materials no siguin avorrits, que els materials parlin o que 
els nens facin parlar els materials.
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 - A part de tot el que són referents, que abans ens centràvem molt en 
tots els referents masculins i morts i ara ens centrem molt amb l’art contem-
porani. I l’art contemporani explica moltes coses o encara que no sàpigues ben 
bé el que explica a tu et pot ajudar a explicar alguna cosa.
Dirigint-nos ja més cap al projecte que hem fet, com has vist la connexió del 
projecte amb l’assignatura del Tàndem?
 - Ha estat molt bé, a mi m’ha agradat molt treballar amb tu, tot sigui 
dit. I penso que hem fet una connexió molt bona. A partir de l’obra de l’Svan-
tje que ens ha donat els forats, els trencats, aquella cosa que veus que hi falta 
alguna cosa. I a partir d’aquí, tota la recerca que vam fer amb els medicaments 
jo penso que ha sigut una manera de tancar el projecte artístic espectacular. 
Perquè, jo diria que és la primera vegada que es tanca un projecte artístic en 
aquesta escola amb una exposició. És la primera vegada que s’ha vist com un 
producte final, bomba, perquè es una exposició. I ha sigut fantàstic, a més a 
més, ells ho tenen tan treballat que, ells, han sabut explicar-ho. I això està 
molt bé, perquè tot el que saps explicar vol dir que ho has entès. 
 - Està molt bé aquesta manera de plantar aquesta llavor amb les cria-
tures per l’art, empoderar-les, és a dir, per una setmana, dues, tres setmanes, 
el que ha durat, «sou artistes», «esteu exposant en un lloc públic», «pot venir 
la gent a veure-vos». La difusió que ha tingut per les xarxes socials, jo crec que 
ha estat un colofó espectacular.
Moltes gràcies per la part que hem toca. 

Des del teu punt de vista, com ha estat la implicació de l’alumnat en el projec-
te? Com els has vist?
- Jo crec que la implicació sempre és bona. Tin en compte que són cria-
tures i sempre hem parlat que les criatures són molt juganeres. També és una 
qüestió del fet que l’art és una mena de joc. Hi entres jugant i és una cosa molt 
manipulativa. És conceptual però és una cosa molt manipulativa. És molt de 
xerrar amb ells perquè són criatures que necessiten xerrar i expressar-se molt. 
Al principi els hi costa perquè no saben ben bé el què, però  tu també hauràs 
pogut comprovar que a mesura que passaven les sessions anaven tenien idees 
més bones i llavors això cal agafar-ho barrejar-ho tot. És un curs molt implicat i 
alhora un curs que té molts bons processos artístics. Per què, no ho sé. Suposo 
que un poc serà culpa meua perquè jo els hi fot molta canya amb l’art. Però 
jo crec que estan implicats i que els ha agradat molt. Ells estan molt contents 
amb el fet d’exposar-ho.

Concretament has notat o percebut algunes actituds o comentaris respecte 
al projecte. Com tu i jo donàvem classes alhora, et deien alguna cosa del que 
estava passant a l’altre costat o el que estaven fent ells? Com percebies la seva 
actitud respecte al projecte?
 - Sí, sí. La seva actitud és molt positiva, perquè cada vegada que sabien 
que tu venies a l’escola la primera pregunta en entrar a la classe era: Avui, a 
qui li toca anar amb la Roseta? I, per a mi, això denota que s’ho estan passant 
bé amb tu. I només tornaven em comentaven avui hem fet açò, hem fet allò 
altre. Jo crec que s’ho han passat bomba i la realimentació ha estat molt bona 
i sempre m’ho han explicat tot. Jo sempre els faig que m’expliquen les coses.

Respecte a la planificació de les dinàmiques amb l’assignatura del Tàndem. 
Com ho valores?
 - Està molt bé perquè ho has organitzat molt. És la primera vegada que 
tinc una persona de mediació artística per a mi i hem hagut de fer de profes-
sora i alumna. És a dir, tu tenies unes idees que al millor jo no veia factibles i 
he intentat guiar-te de bona manera. 
 - Jo crec que ha estat molt bé. El tàndem que tu i jo hem fet, el resultat 
final és molt bo, i tot el procés ha estat molt bé, perquè has tingut molt clar 
com treballar. A més, has seguit tot un procés que anava molt lligat al tema 
d’aquest any que era la ciència. Llavors, has seguit el mètode científic i això als 
alumnes també els ha ajudat molt. No és, pam!, jo hem poso a crear i creo ja 
i em surt una cosa fantàstica. No, no, tot procés de creació comença per una 
pluja d’idees: què faig, quins materials, com experimento amb els materials, 
etc. Llavors has fet un procés que per treballar amb nens està molt bé perquè 
ha sigut passet a passet. Has seguit un ordre i, això, als nens els va molt bé 
aquest ordre que has seguit. Una línia del temps on el procés artístic va co-
mençar amb un VTS perquè és un dels forts de l’escola.
 - A més a més, ha estat molt bé treballar en dos grups i que els uns 
treballaren la malaltia i els altres la cura d’aquesta malaltia o d’alguna malaltia. 
Ha sigut una obra col·laborativa i conjunta que ha quedat molt maca. I una 
cosa que m’ha agradat molt és que ells han sabut tant el que feien ells com el 
que feien els seus companys amb la peça que els complementava, i això està 
molt bé perquè al millor no tenen gairebé relació amb l’altra persona i han 
creat un lligam de dir: «tu eres qui em complementa a mi en aquesta obra 
d’art». I això ha estat molt bonic.
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Quant als objectius, que eren, a grans trets, explicar el procés de l’artista de 
creació d’obra per complementar la idea de democràcia cultural, que et sem-
blen?
 - A mi em semblen molt bé i penso que els has aconseguit, has com-
plert. Perquè a partir d’un procés democràtic has aconseguit que cadascú fes 
una cosa molt diferent i que després s’ajuntés tot. Crec que ha estat molt bé.

L’exposició com a tancament, què t’ha paregut?
 - Ha sigut el colofó.

Quines competències creus que han desenvolupat els xiquis?
 - S’hi han desenvolupat totes. Han treballat des del àmbit lingüístic, 
des de l’artístic, des del matemàtic al tallar les peces, la mesura, els patrons. 
Des de l’àmbit del coneixement del medi, perquè és una cosa que és real, no 
està extrapolada a la societat. És una cosa que està lligada a la societat en 
la qual vivim, llavors jo crec que l’art és un generador d’aprenentatge, és un 
engranatge i un motor que ho lliga tot. A partir d’això tu pots fet els diversos 
lligams. 
 - Ens ha faltat l’anglès, i també podríem haver-li afegit la música. Es 
que treballant amb l’art ho treballes tot, poques coses et deixes. Perquè han 
construït, han cosit. 
 - O sigui, són competents alhora de parlar i d’explicar-ho. Són compe-
tents per a solucionar un problema, perquè han tingut problemes en la tela, 
en els medicaments, com lligar-ho, com cosir-ho i ho han resolt. Jo crec que és 
una manera. Els hi fas una proposta, els hi presentes un repte i han d’aconse-
guir-ho. Aleshores tot el que et presenta dificultat i problemes et fa avançar. 
Si els ho dones tot fet no avancen. Han hagut que pensar i buscar com repre-
sentaven allò que volien representar. Els uns han tirat pel color, d’altres per la 
forma, però ells dintre que són petits i que tenen el seu procés ho han acon-
seguit.
 - Jo crec que si plantegessis aquest mateix projecte a persones adultes 
et sortiria totalment diferent i ho presentarem amb nens més petits i és molt 
més diferent.
 - Penso que han sigut molt competents, han sabut expressar-ho, han 
sabut explicar què han fet, han sabut explicar davant de gent què és el que hi 
ha allà davant exposat i de què és tracta. Han sabut resoldre molts problemes 
que els han sorgit durant tot el procés. 

Concretament, quant a les competències temàtiques amb el medicament (el 
coneixement de què és el medicament)?
 - No hi ha una competència que treballi el medicament. Són compe-
tents a nivell d’un procés científic, d’un mètode científic. Ells saben que per fer 
una cosa han de provar l’assaig i l’error. Tenen molt clar tot el que hem fet dels 
medicaments, de què estan formats amb els excipients i els principis actius. 
 - Llavors, jo crec que ací els hem obert els ulls i han arribat a la conclu-
sió que el art pot curar. 
Dins d’aquestes competències temàtiques, trobo que hem anat més enllà del 
que es sol conéixer, amb allò de preguntar-los com se sentien amb la pluja.
 - Si els hagués de definir els constel·ladors, són sanadors. Són les anti-
gues bruixes o els curanderos. Ells han dit que una abraçada pot curar, que un 
petó pot curar, que una mirada et reconforta... i això te cura. Que un aliment 
pot curar.
 - Que en un moment determinat caus i si et prens una llepolia i ja es 
troben millor. Són com alquimistes. Que no cal anar a allò químic. S’han ado-
nat que hi ha coses que s’han de tractar amb els metges i els hospitals, però 
que hi ha coses que dintre del seu paper poden ser medecina.
 - Una abraçada ens fa sentir millor. Diuen que la gent que s’abraça té 
menys mal de caps que la gent que no s’abraça. Amb açò els hi vas obrir la idea 
que quan caus pots prendre una gominola i veure-ho diferent, oblidar-te’n, o  
passar a un segon pla.

Respecte als diferents perfils i situacions que tenen els participants, creus que 
s’ha vist un canvi o millora a partir de la pràctica? Hi ha alguna cosa que t’haja 
cridat la atenció? Hi ha participants que t’han sorprès?
 - Hi ha gent que m’ha sorprès, però en certa manera sabia que me’n 
sorprendria. Per exemple, jo sabia que el Subhan faria alguna cosa bona. Per-
què sempre en fa alguna de bona, les seves produccions són molt bones, no 
sé perquè però sempre són molt bones. Llavors també hi ha hagut participants 
que pensava que no farien res i si s’hi han involucrat. 
 - Quan els fas treballar per parelles recau sobre els dos membres el 
cinquanta per cent de la feina. I és fan més responsables, pel fet que «si jo no 
acabo la meva part de la feina, tu no pots acabar la teua» o «com faig la meua 
per acoblar amb la teva?». Això els hi fa més responsables.
 - Els conec molt i he fet molt d’art amb ells. Sempre han respost molt 
bé. M’hagués sorprès que sortís un xurro. Sabia que sortiria alguna cosa bona, 
perquè tenen bons processos, perquè xerrant amb ells treuen moltes coses
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Aleshores, es pot dir que les teves expectatives eren altres.
 - Les meves expectatives eren altes i han sigut altes. Perquè sé que 
quan els proposes una activitat com aquesta i vas xerrant hi traus molt. Penso 
que si hagués estat jo podrien haver tret més, perquè els conec. Perquè conec 
la situació que te cadascú a sa casa i se per on estirar o per on no. Tu ets una 
persona nova que els coneixia poc i, tot i així, t’han respost bé.
 - Subhan sempre fa els millors treballs. Quan és de creació pròpia i 
lliure destaca sempre. Té un alguna cosa que el fa combinar bé els colors. Sem-
pre fa més del que se li demana en aquests treballs. Treballa molt el volum i 
és l’únic que ha incorporat el so a l’obra. El soroll que fan les medecines dins 
d’una capsa. Hi destaca en l’àmbit artístic.

Coneixies que era la mediació artística o algun projecte relacionat?
 - No, a l’escola sempre hem tingut alumnes de pràctiques de mediació 
artística, al tenir el Projecte Artístic Tàndem. No sabia ben bé en què consisteix 
la seva feina. 
 - Però suposo que el que tu has fet amb els nens podries fer-ho amb 
un grup de persones adultes. Que tu estàs de punt d’unió entre l’art i la gent. 
Està interesant.
 - Tu has tingut una part molt bona que ha sigut que no has volgut anar 
pel teu camí. Sinó que has lligat. Amb tu i el projecte aquest ha sigut quan més 
clar he vist la mediació artística. Tu has vingut a l’escola has dit: «Bé, esteu 
treballant això, jo m’acoblo aquí, i faig d’intermediari entre allò que tu estàs 
fent del Projecte Tàndem i allò que jo vull fer-hi» i com ho lligues tot. 
 - Ets la primera alumna de pràctiques que està amb mi, que et tinc tota 
sola per a mi. 
 - Penso que podeu fer molt bona feina.
Què penses d’aquest acompanyament de grup a través de l’art?
 - És molt interesant i penso que sou molt necessàries. La gent li té mol-
ta por a allò que no entén i l’art no s’entén. Perquè no estàs ni en el moment 
precís que es crea i moltes vegades no hi és l’artista perquè t’ho pugui explicar. 
Llavors hi ha com una mena de por a enfrontar-se a allò que no s’entén. És a 
dir, la gent no s’enfronta a una obra d’art de manera visceral o emocional. Allò 
més basic m’agrada o no m’agrada i per què m’agrada i no m’agrada. 
 - El VTS ajuda molt. Quan parlem d’una obra d’art parlem sense sa-
ber-ne res, però es que no ens interessa. A partir de les nostres vivències o la 
manera de ser allò et transmet o no et transmet. 

 - Gent com vosaltres que pugui portar gent amb por, a no entendre, a 
fer el ridícul, perquè no en sap, davant d’una obra d’art i que surti contenta i 
que surti trobant-li el què i dient que no és tant complicat això, s’hi necessita, 
però molt. 
 - L’art és un llenguatge que com no el llegeixes sinó que el mires, és un 
llenguatge que transmet alguna cosa i tu pots sentir-te incomoda davant d’allò 
i has d’esbrinar per què et sents així o et pots sentir... No és racional i per la 
gent tot això de les emocions és una mena de tabú, és molt privat. L’art pot 
ser una teràpia perquè pots treure això que et fa patir i expressar allò que dus 
dins, i poques coses fan això.

Encaixaries aquest projecte en un altre àmbit? Que seria llavors per a tu açò 
que em fet?
 - Jo crec que sou la intersecció entre l’art i la gent. Jo penso que podeu 
ser una gran ajuda oferint facilitats. Sou com agents culturals. Per a mi serieu 
aquelles persones que teniu ventalls de referents o que teniu una base artís-
tica o una base històrica de Belles Arts, que teniu uns coneixements i que per 
posar-ho en pràctica hi cal un procés de mediació. 
 - Sou uns obridors de finestres d’art. Una obertura de fronteres, de 
barreres i un punt de connexió amb l’art.

Que t’ha paregut que l’espai C, el MNAC, La Lleialtat, que tots aquests agents 
culturals formessin part, d’alguna manera, d’aquest projecte?
 - M’ha semblat genial. Una cosa que penses és que és molt difícil de lli-
gar-ho tot i no sé si han sigut els astres però, amb el MNAC, l’Svantje, ja tenim 
un referent, hem pogut conèixer-la. Resulta que l’Svantje treballa amb roba, a 
l’escola tenim unes artistes que treballen el tèxtil, tu ets una artista tèxtil. Clar, 
amb això... 
 - Amb el tarannà que tu volies exposar, quan ho vas dir vaig pensar, 
«aquesta xiqueta pixa molt alt», però et vaig deixar tirar milles. Mirem els es-
pais que tenim al barri, anem a xarrar i ens ha quadrat tot. Ha sigut rodó.
 - Açò he d’agrair-t’ho, perquè m’has obert els ulls. Jo pensava moltes 
vegades que fer com a colofó i dius açò que hem fet amb la Roseta.
 - El plus que hem tingut és que ha sigut tot molt artístic i que ha sigut 
molt de tu a tu. Hem tingut l’obra [parla de l’Svantje] però hem tingut la perso-
na, que ens ha explicat tota la seva obra, que ha vingut a veure la nostra i que 
ens ha donat la seva realimentació. 
 - Penso que el procés de mediació és això, unir tots aquests punts. Tu 
has sigut el cabdell que ha unit tots els punts. 
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Que t’ha paregut cooperar amb una altra persona, que ve de mediació artísti-
ca?, treballar amb aquesta confluència?
 - M’ha resultat interesant sempre que hi haja una realimentació, enca-
ra que siguin de mons totalment diferents. Nosaltres teníem el punt en comú 
que era l’art. 
 - Suposo que a tu també t’haurà anat bé perquè has vist com reaccio-
naven els nens. Quina manera tenia jo de treballar per després enfrontar-te al 
mig grup. He trobat molt interessant les estones que passàvem al pati. Que et 
deia per on havies d’anar. I estava molt bé perquè tu tenies la idea i jo t’anava 
guiant. La idea és teva.

Sí, però jo volia saber en tot moment què pensaves.
 - Ha sigut molt constructiu, penso que han sigut converses molt cons-
tructives. Jo he aprés molt amb tu, Roseta. Aquesta manera d’enfrontar-te 
m’ha agradat molt. He sentit que puc aprendre d’una alumna i això està bé. 
Que estiguem les dues en certs moments al mateix nivell i obertes i recepti-
ves, això és brutal. 
 - És molt diferent també treballar amb adults i nens. Se suposa que els 
adults estan aquí per gust, perquè volen aprendre. I els xiquets estan a l’escola 
per jugar. Llavors les dinàmiques per apaivagar-los, per centrar-los, per diri-
gir-los, és complicat. 
Com trobes que va estar la primera part on vaig estar amb els xiquis fent el 
reforç. Com creus que va afectar a l’hora de fer el projecte?
 - Que hagis estat a la classe, que m’hagis fet l’acompanyament hi ha 
ajudat molt. Sempre dic que s’aprèn molt observant. Ells [els xiquis] no tenen 
filtre i has de saber què fan, per què ho fan i què amaga tot això. Aquesta part 
de coneixença està molt bé. 
 - Havies de connectar amb ells, creant una emoció, i tu ho has fet. Has 
estat a la classe, compartint les estones del tàndem, ajudant-los, intervenint-hi 
molt, xerrant amb ells. Individualment t’apropaves, xerraves i ells veien que tu 
no ets una persona estranya, que estaves aquí i que farem alguna cosa amb 
tu. Ja et tenen col·locada a la seva petita prestatgeria. A més a més, si veuen o 
perceben que estàs per ells, que els estimes... és el que s’ha d’aconseguir amb 
els nens.

 - El procés que he vist que has seguit de mediació artística és un procés 
que jo considero que està molt bé i que és molt bo. Perquè et centres en una 
classe, tens més temps en la classe de conèixer-los, d’estar amb ells i pots fer 
una mica de lligam amb què després podràs aconseguir la proposta que tenies 
per a ells.
 - Ells estan molt contents, diuen: «Ja no ve la Roseta?». Està molt bé. 
Això vol dir que has calat. 

5. Entrevista a l’artista referent

1.- Com es pronuncia el teu nom?
Podeu dir-me Svan

2.- Ens agradaria que ens expliquis el significat d’alguna de les teves obres.
Una de les obres que estic duent a terme en aquests moments és una que està 
composta per unes cortines. A la part de baix es veu que li va pegar molt el sol 
i per això la tela s’havia foradat. Més enllà de la reparació de la tela ara també 
m’estic fixant en la forma que presenten els mateixos forats i el joc que pot 
donar per aprofundir amb la idea de forat.
Aquesta fa anys que l’havia fet (2016/2018)

3.- Quan i on has nascut?
Vaig naixer a Neustadt in Holstein, Alemanya el 1972

4.- D’on has tret la inspiració per fer aquestes obres d’art?
La inspiració em sorgeix a partir del suport de l’obra, del material. El que passa 
és com una conversa amb el material.
L’observació del material, de l’estat que se’m presenta i de l’historia que hi ha 
darrere. Les transformacions que ha patit, com per exemple són els forats.
Vaig descobrir que el teixit es podia utilitzar com espai per a la meua interven-
ció artística.
Les reparacions que faig tenen la intencionalitat de dignificar la ferida i re-
cordar-la. Aprendre d’aquell buit, celebrar les imperfeccions i els accidents. 
Volia ficar la mirada en tot allò que passa desapercebut o que pot semblar 
insignificant.
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5.- Quina és la teva obra preferida?
Mentre faig una obra eixa és la que m’ocupa la ment, però no puc escollir una. 
Cada treball remet a un moment, a una persona, a una idea.  

6.- On vius actualment?
A Barcelona, des de 2001

7.- Quina ha estat la teva primera obra i quina l’última?
La primera no sé, l’última una malla d’obres (5 x 2 m) on he sargit els forats 
amb tècnica de ganxet
(la pots veure a la web(https://svantjebusshoff.net/work/cloth/cloth-2018/)

8.- Quina és l’obra que t’ha fet famosa?
Amb aquesta pregunta es va desenvolupar una conversa interessant amb els 
nens. Parlavem de qué significa ser famos, i vam arribar a la conclusió que no 
és tan important la quantitat de gent que et coneix, sinò qui et coneix i quin 
impacte pot tenir la teva obra en termes de qualitat, no tant en quantitat

9.- Quina obra t’ha portat més temps de fer-la?
No sabria contestar aquesta pregunta, ja que, des que m’arriben les teles que 
em donen persones properes, pegue voltes a la idea d’intervenció que podria 
fer i per últim duc l’acció a terme poden passar mesos. També m’he passat 
mesos només cosint els forats d’una malla d’obra. (és aquesta quan què em 
refereixo en pregunta 7.) Era molt gran i el treball molt minuciós que realitze 
amb ganxet o el bordat. Amb aquest tipus de treballs el cos pateix molt, ales-
hores es necessita molt de temps on s’utilitzen períodes curts de temps al dia.

10.- D’on treus totes les robes que fas servir en la teva obra?
Molta de la gent que em coneix a mi i el meu treball, com saben que m’in-
teressa el tèxtil foradat, “que conta coses”, han agafat el costum d’anar do-
nant-me teles. Tinc un armari ple de teles que possiblement es converteixen 
en obres d’art.

11.- Les robes estan foradades o trencades, ho fas tu o ja són així
Quan em donen les teles sempre estan foradades per l’ús o pel temps. Jo mai 
les forade, això seria un acte violent i jo no sóc una persona violenta. El dete-
riorament és el testimoni del temps, ens explica la història de l’objecte




