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ELS ROSTRES D’UNA OBRA COL·LECTIVA

EL PROFESSOR: “HE APRÈS A GESTIONAR
LA INCERTESA. AL PRINCIPI NECESSITAVA
SABER COM ACABARIA TOT”
JOAN FONTDEGLÒRIA

FITO CONESA

professor de llengua i literatura

Des de la taula del professor d’una aula
del Príncep de Girona, Fito Conesa –l’artista– tecleja a l’ordinador: busca un rèquiem interpretat per la Baltic Sea Youth
Philharmonic. Una quinzena d’alumnes
es van asseient com volen a les cadires de
l’aula; hi ha pocs moments de silenci malgrat la intensitat de l’obra que sona. Conesa explica la consigna: escriure el que
els surti de dins mentre escolten fragments de música. Joan Fondeglòria –el
professor, de llengua i literatura i alhora
cap d’estudis– mentrestant fa la ronda
per les taules, sap com funcionen i els ajuda a concentrar-se. Joan Ivern –el mediador– també hi és i els observa. Ell ha vingut abans per prendre un cafè amb Conesa, ho fan sovint: “La comunicació ha de
ser constant en processos com aquest”.
Les residències també són adults aprenent a crear de manera col·lectiva.
La residència va començar al setembre, ara ja s’acosta el final de curs. Com
ho porteu?
Fito Conesa: Crec que hem aconseguit
funcionar bé, tant nosaltres tres com els
alumnes. És cert que hi ha dies que rendeixen més a nivell de producció, però
aquí no ens movem en termes de productivitat, sinó de crear i de no sotmetre tot
el procés a un final.
Però a final de curs presentareu alguna cosa, oi?
F.C.: Sí, sempre som conscients que hi ha
un final! Però el que intentem és que el
procés sigui tan autèntic com es pugui,
malgrat que hi hagi meteorits que hi impactin. Siguin exàmens, el nostre cos,
com es troba cadascú aquell dia...
Joan Ivern: També és cert, però, que
l’alumnat al principi espera aquest moment de començar a fer quan, en realitat,
estem creant des del setembre. Des del
primer dia hem buscat maneres de construir espais de relació col·lectiva, amb

artista d’obres visuals i sonores

JOAN IVERN

treballador d’Experimentem amb l’Art

EL PROFESSOR
“AL PRINCIPI PENSAVA:
«AQUEST TIO SERÀ TAN ARTISTA
QUE NO HI HAURÀ MANERA
D’ENDREÇAR RES»”

FOTOS: PERE VIRGILI

noi jove, l’un darrere l’altre. La nostra
funció és mostrar-los que hi ha maneres
diferents de fer. Al final el que els estàs
oferint com a artista no és més que un filtre d’Instagram, una nova manera de mirar a través de l’art de la qual ells poden
apropiar-se (o no).

els consensos i les friccions que això
comporta.
F.C.: Bé, i si funciona més o menys, de vegades també té a veure amb com gestiono
jo les meves expectatives. De fet, la sessió
d’avui [d’escriptura lliure amb músiques
de fons, una tècnica que el mateix Conesa utilitza per crear] pensava que aniria pitjor perquè era el primer cop que em mostrava davant dels alumnes com “Jo soc això”. I a mi no m’agrada gaire compartir la
meva intimitat creativa...
Joan Fontdeglòria: Sí, però des del primer
dia que vas aterrar, tu et vas obrir, Fito. I ràpidament ells van veure que els tractaves
amb un “Relaxem-nos, que aquí venim a
estar bé”. El Fito ha anat teixint una relació amb els alumnes molt propera, sobretot perquè els dona referents que ells ni

s’imaginaven que poguessin ser referents!
Pensa que els referents que donem als centres educatius acostumen a estar una mica allunyats de la realitat dels alumnes.
Durant la classe el Fito també els ha
parlat dels microplàstics i el canvi climàtic. ¿L’art que visibilitza injustícies, que remou consciències, és una bona via per seduir el món adolescent?
F.C.: Jo crec que sí. Pensa en YouTube.
Per a nosaltres Bill Viola era un supervideoartista que era allà [assenyala el
buit] i ara és a YouTube. YouTube ha creat una tabula rasa en què tot hi té cabuda: el videoart, la publicitat, un curt, llenguatges més abstractes... I per a ells no hi
ha distinció: poden reproduir un vídeo de
Chris Cunningham i un vídeo fet per un

Joan, a l’hora de buscar l’artista, ¿vau
tenir en compte aquesta manera que té
el Fito d’aproximar-se a l’art?
J.I.: Des d’Experimentem amb l’Art no
volíem l’artista que arriba per il·luminar
l’alumnat amb el seu saber. Buscàvem
aquell professional que realment diu:
“Ens situarem tots a un nivell com més
proper millor i, a partir d’aquí, passi el que
passi, provarem de crear alguna cosa
col·lectiva”. Buscàvem l’artista que, en diàleg amb els docents, la mediació i l’alumnat, pensés una obra col·lectiva.
F.C.: També és cert que la relació que els
alumnes tenen amb el Joan i l’Òscar –el
segon professor implicat– t’ubica en un
lloc molt còmode per crear perquè creuen en la llibertat de generar un marc de
flexibilitat dins de la institució educativa.
Així sembla tot perfecte...
J.F.: Però no tots els artistes que hem tingut han encaixat igual, eh? Aquesta és la
tercera residència que fem. Però si aquesta està anant especialment bé és perquè
el curs passat els alumnes van poder triar
fer aquesta matèria quan se’ls va demanar per les optatives d’aquest l’any. Vam
posar-li Projecte de creació, encara que no
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podíem garantir que tinguéssim la residència, però això és una altra cosa...
Esclar, pot ser que En Residència no
esculli el teu centre.
J.F.: Exacte. És cert que aquest any han
ampliat el projecte a molts més centres,
però seria meravellós que arribés el
punt que el procés creatiu amb un artista ja formés part del currículum de tots
els centres de secundària. Però això
hauria de venir del departament o d’on
sigui.
Quin canvi produeix en l’alumnat?
J.F.: Es van desinhibint i això es va escampant pel centre. Ens va superbé tenir algú que ens generi tots aquests processos a l’institut, perquè d’una altra
manera no apareixen. Durant molts
anys els instituts hem viscut d’esquena
a moltes coses. Ara és temps d’obrir portes. Algú algun cop ha dit que hem de tirar a terra els murs que ens envolten.
Hem de ser esponges: que vinguin les famílies, altres entitats, projectes com
aquest...
Quan arriba un projecte així posa de
cap per avall el centre?
J.F.: No.
Gens?
J.F.: Zero. Què necessiteu? Dues hores
seguides? Som-hi.
F.C.: En aquest cas sí que hi ha molta flexibilitat i si ens hem d’allargar o fer alguna sortida mai hi ha problemes.
J.I.: Sí. Però que el Joan sigui el cap d’estudis hi ajuda.
Dèieu que l’alumnat es desinhibeix.
Què voleu dir?
J.F.: Doncs que es redefineixen les relacions a l’aula, que s’horitzontalitzen els vincles. Tot i que el concepte de jerarquia el
tenen ficat aquí [s’assenyala el cap], eh?
J.I.: Va costar sessions fins que van deixar
de col·locar les cadires per files, com marcant la jerarquia.
J.F.: Però és que als adults també ens passa. S’està molt a gust a la nostra zona de
confort.
A vosaltres també us està canviant?
F.C.: Jo pensava que seria molt més complicat crear en un institut. I no. M’ha canviat la perspectiva contaminada que tenia
de l’escola com un espai tancat. Aquesta
mena de projectes fan que canviïs la manera d’acostar-te a l’escola i de relacionar-te amb el món adolescent.
J.I.: Jo crec que estem aprenent a gestio-

EL MEDIADOR
“NO VOLÍEM L’ARTISTA QUE ARRIBA
PER IL·LUMINAR L’ALUMNAT AMB
EL SEU SABER”

DELS INSTITUTS PÚBLICS DE BARCELONA D’ençà que
va començar el 2009, 42 centres d’ESO públics han participat
en el programa En Residència. La convocatòria és pública

L’ARTISTA
“ELS ADOLESCENTS SÓN
PERSONES QUE ESTAN VIVINT
TEMPORALMENT A UNA
INTENSITAT DIFERENT”
nar aquest coneixement que es va construint, i que és col·lectiu. Posar en comú no
vol dir que tots pensem el mateix. Per a mi,
és acollir la diversitat. Avui, quan tocava
compartir aquest escrit tan íntim i personal que han elaborat, hi ha hagut alumnes
que no han volgut parlar i s’ha respectat.
J.F.: Això és cert: hi ha docents que volen
que tota la classe aconsegueixi el mateix
objectiu. Però potser no cal. Ha de parlar
qui se senti més a gust, sense forçar. Després tothom hi acaba entrant de la manera que se sent més còmode.
I tu, Joan, què estàs aprenent?
J.F.: Mira, la meva obsessió era posar
ordre. Al principi pensava: “Aquest tio
serà tan artista que no hi haurà manera d’endreçar res”. Jo necessitava saber
què passaria, quin era l’objectiu final de
tot això.
J.I.: És la lògica de la productivitat que dèiem.
J.F.: Sí, però al final tot va fluir: hem mirat el cronograma només dues vegades i
l’hem complert.
¿Però tu has canviat la teva manera de
fer classe arran d’aquesta experiència?
J.F.: Mira, el que sí que he canviat és la
gestió d’aquesta incertesa. És cert que els
aprenentatges als instituts estan canviant a favor dels procediments més que no
pas dels conceptes, però encara ens queda feina per fer.
F.C.: Jo volia dir que no és la primera vegada que treballo amb adolescents, però
sí la primera que no estic nerviós ni incòmode quan he de venir al centre.
J.I.: Potser perquè la responsabilitat és
compartida.
J.F.: Sí, encara que també quan hi ha una
situació complexa a l’aula qui actua són
els professors del centre perquè coneixen
millor l’alumnat.
¿Per ser el referent de l’escola d’una
residència, s’ha de ser d’una pasta especial?
J.F.: La idea és que tots els professors puguin fer-ho. L’important és que un sàpiga
el que té al davant.
F.C.: Per a mi els adolescents són només
persones que temporalment estan vivint
amb una intensitat diferent.
J.I.: Sí, s’ha d’entrar a l’aula des de l’honestedat, sempre.
J.F.: No és màgia tampoc, eh? Pensa en els
records i els aprenentatge que conserves
de l’institut i segur que els relaciones amb
vincles humans. Segur.

L’ART DE
TRANSFORMAR-SE
A L’INSTITUT
FANNY FIGUERAS CUBELLS

professora a l’Institut Moisès Broggi, va participar
a En Residència el curs 2010-11
L’art s’hauria d’acostar a les escoles i instituts més sovint de la mà de
projectes de llarga durada. Perquè
un procés de creació artística té
una estreta relació amb un procés
d’ensenyament-aprenentatge,
Acostar l’alumnat a l’art és necessari, però quan és l’art qui s’acosta
a l’alumnat, llavors és transformador. Així oferim l’oportunitat de
viure, sentir, palpar i emocionar
amb i des de l’art.
L’artista Mar Arza, amb qui vaig
participar en el programa En Residència, a la seva valoració final del
projecte va escriure un text preciós
titulat L’escriptura amagada al cos,
que en un paràgraf deia: “Aquest
procés va ser sobretot porta d’entrada a la capacitat de metaforitzar,
perquè és aquesta capacitat la que
ens ajuda a desenganxar-nos de la
realitat per establir relacions insospitades, a imaginar, a capgirar la façana plana del que ens envolta, a albirar les llavors de la creativitat”.
Projectes com En Resdiència ajuden el professorat a albirar llavors,
a trencar rutines, a desfer organitzacions rígides, a tenir present el procés per sobre del resultat, a bastir
ponts de relació i confiança a parts
iguals entre alumnat, professorat,
creadors i entitats mediadores. Hem
après conceptes des de la pràctica,
no han sigut els conceptes els que
ens han portat a fer pràctica. La creació artística és una font inesgotable
de coneixement.
Aquella experiència, d’ara fa nou
anys, també em va fer reflexionar
sobre el paper de l’art a l’escola. Sobre la importància d’emocionar-nos
treballant, sobre la màgia i els vincles que es generen en les relacions
d’un grup. Ho dèiem: quan l’art ens
interpel·la, ens transforma. I l’art a
l’escola hauria d’entrar per la porta gran i no sortir-ne. Tot l’alumnat
hauria de tenir el dret a viure la creació artística en la seva diversitat de
llenguatges.
Afavorir la creació en escoles i instituts és revelar les capes creatives de
les persones. Amb En Residència, jo
també he trobat un espai per pensar.

