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La revista e3 va nèixer, tal com es diu a la presentació del seu
primer número, com un espai de reflexió, en el que es volia donar
prioritat a les idees i al pensament. Així, a través d’entrevistes,
articles i recomacions, durant 4 anys es va fer ressó de reflexions,
opinions i suggeriments dels que formen o han format part de la
comunitat educativa i d’experts que ens van aconsellar.
Quan l’escola va créixer, fer la revista en format paper va ser
inviable. Això va portar que, l’any 2013, es decidís no fer-la.
Desprès de 2 anys sense publicar-se, durant el curs 2015-2016
vam voler fer-la renéixer en aquest nou format digital. Vam
pensar de canviar el nom de la revista atenent al nou format,
però no ho hem fet perquè, com ja es deia també al primer
número, el nom e3 reflecteix el triple compromís que assumim
al moment d’escollir formar part de la comunitat educativa
d’aquesta escola i hem volgut mantenir-lo.
La E d’una educació pública, lliure, catalana, de qualitat, que
garanteixi la igualtat i que motivi l’aprenentatge a través de
l’experimentació. La E d’escola viva, dinàmica, oberta, plural,
innovadora... I la E d’encants, perquè l’escola esdevingui
motor de canvi per a aquesta zona de la ciutat en procès de
transformació.
La revista e3, com sempre oberta a la participació de tothom, vol
tornar a ser una eina més de l’AFA per assolir aquests objectius.
Esperem que en l’acabar el curs 2016-17 tinguem un número més
i comptem amb tantes col·laboracions com en aquesta o més,
i la mateixa il·lusió amb la que hem fet aquesta que teniu a les
vostres pantalles.
Per accedir a les publicacions anteriors es necesssita connexió internet
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UNS ALTRES ULLS, UNES ALTRES
MANS, UNA ALTRA VEU.

MIRADES
DES DE FORA

:: PER JUAN JIMÉNEZ, PARE DEL BRU I DE L’IXAM

Foto de Marcelo Augelli

Sí o sí, després de dos anys sense revista, a
finals del curs 2015-2016 teníem clar que
volíem fer de nou la e3. Amb aquest objectiu,
les dues mares i el pare que ens vam aplegar
gràcies a la convocatòria de la Susana Llapur,
vam acordar des d’un principi que aquesta
nova e3 havia de ser una revista creativa al
100%, on cadascú posés el millor d’ell mateix
i pogués gaudir de la seva tasca sense presses
i sense pressions. Només deixant lliures les
nostres ments, amb un termini de lliurament
còmode i buscant la complicitat de molta més
gent, el projecte podia tenir futur. I si no en
sortia res de tot plegat? Cap problema. La idea
era gaudir de l’intent i, tanmateix, qualsevol
aproximació a l’escola dels nostres fills no
deixava de ser una feina de profit.

Immersos en el nostre dia a dia, tots els que
estem implicats amb l’escola dels Encants
oblidem sovint aquell primer contacte amb el
projecte i rememorar-lo és ara gairebé impossible si no és mitjançant els ulls d’un altre. Per
això, amb la idea de retrobar aquella mirada
que tots vam tenir la primera vegada que vam
endinsar-nos en el projecte, vaig pensar que
podia ser interessant portar un grup de ments
creatives a passar un dia a l’escola. Un seguit
de persones que no tinguessin res a veure amb
Els Encants, i que a ser possible tampoc tinguessin nens, per poder comptar amb una mirada neta i sense comparatives. Així va sorgir
Mirades des de fora.
Al final han estat tres punts de vista ben diferents: els ulls d’un fotògraf, les mans d’un
il·lustrador i la veu d’un escriptor. A última hora també vam poder afegir la reflexió
d’un pensador, però la seva assistència va ser
complicada i finalment vam decidir aprofitar
la seva disposició només amb una entrevista
d’allò més interessant.

Gràcies a la col·laboració de molta gent, aquí
teniu el resultat final d’aquestes mirades. Moltes gràcies per descomptat a la Inma Serrano,
a la Cris Amat i a la Susana Llapur, sense elles
aquesta experiència no hauria estat possible,
i a les tres persones que han participat de
manera absolutament desinteressada: l’Oriol
Canosa, el Marcelo Augelli i el Xavi Ramiro,
així com també el Manuel Delgado i altres persones que també van participar però que per
problemes d’agenda no van poder concloure
la seva obra, l’escriptor Josep Maria Llodrà i
l’artista plàstic Quim Tarrida.
Com va dir l’Oriol Canosa:
“Si alguna cosa cal perquè funcioni una
escola (com aquesta), és la motivació de
totes les parts: alumnes, mestres i pares.”.

5 | sumari

MIRADES DES DE FORA. LA PARAULA D’

ORIOL CANOSA

:: AMB ENTREVISTA D’EN JUAN JIMÉNEZ

LA BALADA
DELS ENCANTS

–Que curiosa, aquesta escola,
diu un que mossega un llapis,
cadascú a la seva bola,
no fan com els Escolapis!

I li explica a un de tercer
que tant Newton com Hawaii
s’han d’escriure amb doble ve
si vols que et quedi molt guai.

Amb un aire optimista
un grupet de dibuixants,
escriptors i algun artista
es presenten als Encants.

Tot llegint Els tres porquets
un nen seu molt solitari
i consulta al diccionari
“bufar fent capellanets”.

I al migdia els visitants
després d’un matí genial
amb el cap com un timbal
surten per fi dels Encants.

–Molt bon dia, nens i nenes,
venim a passar el matí.
Seguiu menjant magdalenes
com si no fóssim aquí.

I allà baix n’hi ha dos que tenen
uns quants motlles plens de fang
i en aixecar-los obtenen
un munt de guerrers de Xi’an.

–Ai Déu meu, quin sacrilegi,
diu un d’ells als seus companys,
són finesos o alemanys
els qui porten el col·legi?

Passejarem per l’escola
i per tots els seus ambients,
que tothom ens diu que mola
i que està plena d’invents.

Hi ha una nena molt activa
que amb uns llapis de colors
prova tot fent un esbós
a encaixar una perspectiva.

–Que de pressa tot canvia,
ja res no és com abans
quan jo anava als Salesians
ara fa vint anys i un dia!

I en silenci, com les monges,
es separen en grupets
i seuen en uns banquets
obrint els ulls com taronges.

N’hi ha un que talla amb estisores
i un que amb un rellotge vell
aprèn a llegir les hores
al ritme que es marca ell.

I al tombar la cantonada,
un que creu que no ha entès res
amb por de dir una fricada
fa una pregunta de pes:

–Quina escola més estranya!,
pensa un d’ells, suant a litres,
no veig on són els pupitres
del temps de Maria Castanya.

I un grupet seu al final,
amb unes peces de fusta
posades de forma justa
per fer anar el càlcul mental.

–D’ànima caritativa
n’hi ha alguna, de debò,
què m’expliqui què és això
“d’escola no directiva”?

Ni tan sols veig la pissarra
on un cop, de petitet,
castigat, vaig copiar dret
cent vint versos d’en Sagarra!

N’hi ha dos que són al jardí
i aprenen saltant al plínton
la tercera llei de Newton
(quin gust poder-ho fer així!).

Finalment, tots ells s’exclamen
i es pregunten fent un bram
més fort que els d’en Donald Trump:
–I no fan mai cap examen?

–Aquesta escola és molt rara!,
pensa un altre allà assegut,
aquell home tan barbut
és el mestre o és un pare?

I la mestra amunt i avall
no s’atura ni una estona
i entre aquell terrabastall
fa de mestra i d’amfitriona.

I és que tot aquest desori
no és de l’era d’Internet:
surt dels llibres de Freinet,
Decroly i Montessori.

Perquè són dos quarts de deu
i encara veig els parents
que es belluguen pels ambients
tot fent el galifardeu.

Ensenyant a dibuixar
i a fer multiplicacions
i per comptes de cridar
gestiona les emocions.
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D’on va venir la inspiració per fer
aquest poema?
La veritat és que al principi no sabia massa
què fer. Vaig anar a l’escola prenent moltes
notes sobre les coses que veia i, en aquest
sentit, em semblava que m’havia de prendre
la visita no tant com per fer un article del que
m’havia semblat –jo sóc escriptor de llibres
infantils– sinó més aviat per fer un conte,
alguna cosa que tingués més a veure amb la
literatura infantil i la meva visió del món; que
de la mateixa manera que un fotògraf o un
il·lustrador, la meva fos una visió provinent
de la literatura infantil. Se’m va acudir fer
el poema perquè és una manera que a mi
m’interessa molt pel que dóna de comicitat
a un moment, a vegades només pel joc d’una
rima. Això m’interessava.
Quina va ser la teva impressió de
l’escola?
Jo la coneixia una mica. Conec a alguns
pares i alguns nens, però així i tot em va
sobtar bastant. Jo he anat a moltes escoles
com escriptor a fer xerrades, escoles de tot
tipus. D’escoles model anys 40, amb mestres
«sergent» cridant i amb els nens que no
es porten bé de cara a la paret, fins a altres
escoles amb un model una mica més semblant
al de Els Encants.
La veritat és que tot i així em va sobtar molt,
perquè coneixia més o menys el sistema, però
des de fora. Quan no ho coneixes del tot, i a
més no tens fills, sempre et fas mil preguntes
sobre fins a quin punt arriba aquest sistema,
què surt d’allà al aplicar-lo. Em va sobtar molt
la relativa facilitat amb la que els mestres i els
nens col·laboraven i es relacionaven. Una cosa
molt diferent a l’escola a la que havia anat jo
i a d’altres que havia vist. Això em va sobtar
molt. Si les idees que he tingut amb aquest
poema les volgués aplicar a la meva escola,
per exemple, seria impossible. Per començar,

“

REALMENT, SI ALGUNA
COSA CAL PERQUÈ UNA
ESCOLA AIXÍ FUNCIONI, ÉS
MOTIVACIÓ PER TOTES LES
PARTS: ALUMNES, MESTRES
I PARES.

no hi havia ni pares ni mestres motivats com
per portar una cosa així. Realment, si alguna
cosa cal perquè una escola així funcioni,
és motivació per totes les parts: alumnes,
mestres i pares. És un model que demana un
esforç suplementari per part de tothom, i per
tant aquesta motivació és important... Jo vaig
veure una implicació per part de tothom molt
forta.
I una complicitat, no et sembla?
Sí, absolutament. Amb els mestres amb qui
vaig estar, vaig veure que eren mestresorquestra. Em va sobtar molt la seva capacitat
d’ensenyar a sumar a uns nens i estar també
per uns altres que s’havien disparat una mica.
Clar, per aquests nens aquesta és la seva
normalitat, per ells quan parles d’una escola
estàs parlant d’això.
Tu en el poema parles dels Salesians,
els Escolapis...
Jo no vaig anar al Salesians ni als Escolapis,
vaig anar a una cosa molt diferent, a una
escola Decroly, on hi havia un substrat d’això:
Decroly, Montessori i tota la resta. Però que
en el fons era també una escola de “sargentos”
i amb tots de cara a la paret... En aquest
sentit era un sistema molt més semblant als
Escolapis que no pas als Encants.
Oriol, com et vas fer escriptor?
No ho sé massa. Sempre m’ha agradat
escriure, escriure coses. I un dia et publiquen
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una cosa, i una altra, i una altra... i al cap d’un
temps t’adones que ja n’has publicat unes
quantes i que per tant, ja es podria dir que ets
escriptor... però no va ser preconcebut.
De petit t’agradava?
Sí, sempre des de molt petit m’agradava
escriure, des de l’escola... i he anat seguint.
Jo he escrit per grans, però des de fa uns
anys m’interessa escriure per a nens. Treballo
també en una llibreria infantil, això també
ajuda.
Respecte al factor creatiu present a
l’escola, hi ha alguna cosa que et cridés
l’atenció? Quines creus que són les
eines perquè qui vulgui ser escriptor ho
pugui fer amb llibertat?

Portades de 3 llibres de l’Oriol

L’Oriol s’autodefineix com
un escriptor que va néixer a
Tarragona (tot i que no hi ha
viscut mai) i viu a Barcelona (tot
i que no hi ha nascut mai).
Té la intenció de morir al Japó,
i és per això que, com que és un
home prudent, no hi ha posat
mai els peus.
De moment passa l’estona
escrivint llibres infantils i
menjant macarrons, dues
activitats que, pel que ha sentit,
omplen molt.

Del sistema aquest que parlem, model
dels Salesians, segur que hi ha un 10-15%
que potser els hi va molt bé, però tots els
altres queden fora. Jo a l’EGB vaig ser molt
mal estudiant, molt probablement perquè
em sentia com un peix fora l’aigua. Jo ni
em plantejo que estiguessin més o menys
oberts a la creativitat, en aquell moment era
implantejable. Tampoc s’anava a les velocitats
de cadascú: qui podia s’adaptava i qui no
pringava. Molta gent de la nostra generació
van rebre una etiqueta d’inútils que no s’han
pogut treure de sobre, i alguns d’ells han
hagut de descobrir als 40 que no ho són gens,
d’inútils. En tot cas, l’etiqueta els hi segueix
pesant. Això és una cosa de la qual aquesta
generació es pot lliurar. Això es veu, es palpa
a l’escola de Els Encants. No hi ha la pressió
aquesta de què aquest està anant més ràpid
que tu. I no només la competitivitat, també el
fet de posar uns mínims. Que en aquesta edat
has d’haver fet això, això i això. Això en aquell
moment estava molt clar: “Ostres, aquest nen
té tants anys i no llegeix o fa tantes faltes”.
Això encara ens portarà temps treure’ns-ho de
sobre.
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Hi ha altres coses al poema que vaig
veure que et van cridar l’atenció,
per exemple, el fet que els pares
acompanyin als nens als ambients...

Llibreria Pebre Negre, molt a prop
de l’escola, al c. del Clot, 41.

Dels pares que conec, per ells aquest és un
moment important. És formar part d’un
moment del dia a l’escola del teu fill o filla. A la
meva escola, i suposo que a totes les de fa uns
anys, hi havia la porta, que era una frontera
absoluta, els pares no entraven allà per res i a
més, com que els nens en general no expliquen
gairebé res del que passa a l’escola, això
passava abans i passa igualment ara. Doncs
clar, els meus pares no tenien absolutament
ni idea del que feia jo a l’escola. I també a
l’inrevés, la meva relació amb els meus pares
era molt de casa. A mi m’hagués agradat haver
tingut aquesta estona per ensenyar als meus
pares què feia jo. Però no només això, també
perquè s’impliquessin, em seguissin, anessin
allà. Els meus pares no tenien ni idea de si
sabia sumar o restar, o si m’ho passava bé o
malament amb els amics, o si era més aviat
tímid. Totes aquestes coses que a Els Encants
es veuen perfectament perquè els pares veuen
als nens en el seu ambient.
Però, en canvi, els teus pares van
confiar en un sistema diferent, no?
Sí, tot i que al final no ho era tant, de
diferent. Però sí. La meva mare havia estudiat
pedagogia i als anys setanta tenien un cert
valor el que havien sigut les escoles de la
República i les idees de Montessori i Decroly,
tot i que passat pel sedàs de quaranta anys
de franquisme i, per tant, l’escola que jo vaig
conèixer era això, una barreja entre els centres
d’interès i els ànecs del Montessori, amb un
capellà i un sergent, que és el que teníem al
cole. Una barreja ben curiosa.
Parlem del silenci, que també esmentes
al teu poema.
Sí! Això ja em va sobtar en una altra escola que
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té un mètode semblant, on els nens estaven
absolutament concentrats i molt atents al que
deien els altres. Perquè vist des de fora aquest
sistema sembla molt més caòtic, però al final
no només no és més caòtic, si no que ho és
menys que altres sistemes. Jo he anat a altres
escoles a fer xerrades i és una cosa que tinc
molt clara: quant més “sargento” és el sistema,
més caòtic és tot. En les escoles on es dóna
més la possibilitat als nens de parlar i escoltar,
on es dóna un valor a la paraula, al que es diu,
amb aquests sistemes és on realment s’aprèn
a parlar i escoltar. Passa exactament el mateix
a la tele: al Sálvame tots parlen uns sobre
els altres, i en altres programes on la gent ha
après a parlar i escoltar és totalment diferent.
Em va sobtar molt l’estona de xerrada del
matí, la conversa. Un nen explica el que sigui
i els altres l’escolten perquè això forma part
d’aquest aprenentatge, parlar en públic i
escoltar als altres.

i que de nens encara teníem més. No sé si
el nen que havia estat jo hauria estat capaç
de seure’s a aprendre les hores del rellotge
sense mirar com dibuixaven els de la taula del
costat... Aquesta serenor en un nen de set o
vuit anys em va xocar. És la capacitat d’estar
amb el que estàs fent en aquell moment. Jo
volia estar sempre amb el que feien els altres,
les ganes de saber que estava passant al teu
costat i la incapacitat d’estar amb el que toca...
Jo era incapaç d’estar més de cinc minuts fent
la mateixa cosa. Amb els deures, per exemple.
Bé, això és una altra cosa. Però també, perquè
tenia la necessitat d’ítems que anessin entrant
constantment i certa dificultat amb seure i
llavors això, agafar un rellotge i entendre el
seu funcionament... i fer això durant un quart
d’hora! Ho vaig trobar molt interessant i
suposo que és un aprenentatge que es fa des
de molt petit. És el donar valor al que estàs
fent, que té una importància, sigui la que sigui.
I això, Oriol, quan ho vas descobrir tu, a
la teva vida?

Hi ha alguna altra cosa de l’escola, a
més de tot el que hem parlat, que et
sorprengués particularment?
Sí, hi ha una cosa que em va sorprendre molt,
que és la capacitat aquesta que tenen els nens
de fer vint-i-cinc grupets diferents, de dos
o tres dibuixant, dos o tres amb un rellotge
aprenent les hores... Aquesta capacitat de no
estar pendent del que estan fent els altres, que
és una cosa molt de nen, si no d’estar pendent
del que estàs fent tu. Per tant, tornem a parlar
de la concentració i de ser capaç d’estar fent
una cosa amb algú a la taula del costat fent
una cosa totalment diferent i a l’altra, i a
l’altra, i no estar mirant tota l’estona què fan
els altres. Això a mi em va sorprendre bastant.
No sé a què atribuir-ho ni com explicar-ho,
però ho vaig trobar molt curiós i interessant.
Perquè en el fons és capacitat d’estar una
bona estona concentrat amb el que estàs fent
tu sense necessitat d’ítems externs que et van
cridant, que és una cosa que tots tenim molt

Bona pregunta. Una cosa és quan ho
descobreixes i una altra quan ets conscient de
què ho has descobert, que això és molt més
endavant. (Silenci). No ho sé. És probable
que l’activitat d’escriure em donés aquesta
capacitat de concentrar-me. Tot i que també
tinc tendència a valorar-ho més positivament
que el passat, potser em va venir abans.
Perquè ja d’adolescent tenia aquests moments.
Amb la lectura, per exemple, em podia passar
hores i hores sense aixecar el cap, i suposo que
amb altres coses també. També és una cosa
que vas aprenent. No sé fins a quin punt era
més fàcil aprendre-ho abans, quan no hi havia
tantes pantalles. La capacitat d’estar hores
fent el mateix potser era molt més fàcil abans
que ara, tant per nens com per adults. Però
en qualsevol cas si no t’arriba abans pot ser
un aprenentatge que t’arriba cap al final de la
infantesa.
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D’aquesta capacitat d’abstracció, com
sorgeix la inspiració?
Jo gairebé mai estic davant d’un full en blanc.
Suposo que és diferent si pintes, perquè hi ha
un moment que has d’agafar fulls en blanc i
anar fent, encara que siguin esbossos del que
acabaràs fent. Clar, jo tot això ho faig sense
llapis a la mà, ho faig caminant pel carrer. La
idea et ve com un flaix, però a partir d’aquí,
són capes i capes i més capes que vas posant,
estones que no estàs davant de la pantalla
i després moltes altres hores que sí que t’hi
estàs. Però tot el que pots fer fora, caminant,
per exemple, millor. I el flash et pot venir on
sigui: a la dutxa o al metro o treballant. Però
després són hores de pensament lateral: estàs
rentant els plats o caminant mirant que no
t’atropelli l’autobús i donant voltes a veure
com tiraries milles amb això, si seria millor
així o així, i vas fent capes i capes, fins que ja té
un gruix suficient com per tenir algun interès.
De totes aquestes capes vas prenent notes, en
una llibreteta, en un tros de paper. Ho reculls
tot i llavors és quan et poses al davant del full
en blanc –que de fet ja no està en blanc– i
comences a posar una mica d’ordre. Però en
aquest moment la por aquesta del full en blanc
ja no hi és, perquè abans de començar ja tens,
diguéssim, vint fulls bruts. En definitiva, l’idea
és un flash, però després són capes i capes de
coses que molt probablement no tenen res
a veure amb l’idea inicial. Però que a partir
d’aquí vas creant, vas muntant el petit puzzle
que tens i vas afegint les peces que falten
perquè surti l’imatge.
Quan tens la sensació que has arribat al
final?
Mai. Si tens una data d’entrega, sí. Si no la
tens, no s’acaba mai. Sempre es pot fer més.
És un dels grans problemes d’aquest tipus
de feines. Com gairebé mai tens una data
d’entrega, et va molt bé posar-te-la, perquè

aprens a no apurar les dates. I a tenir-ho uns
quants dies abans, si cal, perquè si no, series
capaç de passar-te tot l’estiu mirant si la rima
d’aquell vers és així o aixà... i amb aquest tipus
de coses et pots passar ben bé tot un estiu.
Més encara si vols que aquesta sigui la
teva professió, no?
Sí, tot i que hi acabes dedicant molt més
temps. La feina d’escriptor és una d’aquestes
professions que si mires per quan et surt
l’hora, la deixes directament, perquè no es
tracta només de treure una cosa que estigui
acabada amb un punt i final, si no també
que et satisfaci. I perquè et satisfaci, el
rendiment, més enllà del preu per pàgina, no
és només aquest rendiment material, com el
que pots obtenir amb segons quines altres
feines. En aquest cas hi ha altres coses que et
compensen. No mires les hores, i al final és per
això que ho fas.

Oriol Canosa
Si voleu saber-ne més:
http://pebrenegre.cat/
https://www.facebook.com/pebrenegre.
llibreria/
https://twitter.com/PebreNegre_llib
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MIRADES DES DE FORA. L’ULL DE

MARCELO
AUGELLI

:: AMB ENTREVISTA D’EN JUAN JIMÉNEZ

Hola Marcelo. Vamos a empezar
por el final, por el producto final, la
fotografía: ¿tú cuando das por acabada
una creación?

ninguno estudió y mi padre quería que al

En el caso de la fotografía, sería con el soporte;
cuando tienes que entregar un libro, por
ejemplo. Para mí el soporte es muy importante
para dar por acabado un proyecto... ¡aunque
siempre puede quedar abierto para una
segunda parte!

relacionado con la creatividad. Antes tocaba

Es decir, ¿tienes la sensación de que tu
obra no está nunca acabada?

estaba saliendo con una chica que apareció

Puede ser, por eso son tan largos mis
proyectos. A mí me gusta trabajar el tema
conceptual y es por eso que quizás siempre
van saliendo cosas nuevas... Es realmente
difícil dar por acabado un proyecto.

blanco y negro. Y me contó un poco el proceso

¿Cómo empezaste en la fotografía?

ahí me apunté a una carrera universitaria de

Yo empecé de una manera muy curiosa.
Estudiaba para ser contable porque mi padre
tenía una empresa. Yo era el pequeño, casi

menos uno pudiera llevar la empresa. Yo
empecé a estudiar eso y me sentía muy mal
porque no me gustaba... siempre había estado
en un grupo, así que estudiaba contabilidad
y a la par tocaba en una banda. Tocaba la
batería, pero después de 11 años al final cada
uno se puso a hacer diferentes historias y la
banda se diluyó. Entonces, en ese momento
con unas fotografías que le habían tomado en
a través del cuarto oscuro, y empecé un poco
así, a partir de estas fotos que me llamaron
mucho la atención. Me apunté a un curso
básico de laboratorio fotográfico y después de
Fotografía periodística y documental. Así fue
como acabé formándome en esto.
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¿Entonces trabajabas como fotógrafo?
Yo en 2001 llegué a Barcelona y mi idea era
trabajar en periódicos. Se me hizo complicado
y empecé a trabajar como freelance para
muchos medios: El País, La Vanguardia, El
Periódico, 20 minutos. Pero era muy difícil
publicar porque ellos también tenían sus
fotógrafos. No te quedaba otra que publicar
a base de primicias, así que todos los días
salía por la mañana a buscar la noticia. Y así
fue como empecé a vivir de la fotografía... a
malvivir del fotoperiodismo más bien. Aunque
yo siempre he seguido con mis proyectos
personales. No los fotografío cada día porque
es un material íntimo, personal, pero siempre
estoy relacionado con ello. Ahora he juntado
todo el material que tengo recopilado de 20
años de trabajo y los tengo en una web donde

los pude ordenar y saber qué tengo y por
donde seguir.
¿Qué es lo que a ti te inspira a nivel
creativo?
Yo lo veo como una manera de expresarme.
A mí no me gusta mucho hablar, soy bastante
tímido, y con la música me pasaba lo mismo.
Si supiera escribir, tal vez escribiría, tal vez
sea más fácil que la fotografía... yo es que
con la fotografía tengo una relación especial
de amor odio. Me parece un acto violento, el
hecho de fotografiar, la herramienta en sí, la
cámara. Entonces, siempre tengo una relación
complicada con ella. Lo utilizo porque para mí
es un medio relativamente fácil de expresión,
de aportar una visión particular de las cosas.
Aunque el acto en sí me sigue pareciendo
violento.
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En cambio, lo que llegas a transmitir a
través de estas imágenes es muy fuerte,
¿no?
Sí, es un medio muy potente, muy bueno para
transmitir y para abrir la mente. Quien lee
una fotografía puede imaginar otra cosa bien
diferente de la que tú tomaste. A mí me gusta
crear imágenes que potencien la creatividad,
no dar imágenes de lo que es, de lo que está
pasando sin nada más, todo masticado. Sino
crear la imagen, recrearla, poner de mi parte.
¿Por qué has seleccionado estas
imágenes y no otras?
No creas que hice muchas fotos. Nos enseñó
Inma como era el colegio y tenía mucha
sobrecarga de información para poder hacer
lo que quería en tan poco tiempo. Así que me

puse a disparar. Tal vez hice 250 fotos en hora
y pico. Y seleccioné pensando en lo que quería
transmitir: texturas, imágenes pictóricas... No
sé si recuerdas al niño con la sombra debajo,
que es más un cuadro que una fotografía. Eso
lo tuve muy claro, así que edité en función de
lo que quería transmitir.
No me gustan las imágenes fáciles, directas;
me gusta que el espectador complete la
imagen.Para eso otro ya está la fotografía
de periódico. Aunque es cierto que el
fotógrafo nunca es invisible, siempre hay una
intencionalidad. Y en todas mis imágenes
personales hay mucha intencionalidad.
Hay otras facetas de la fotografía en las que
parece que el fotógrafo quiera desaparecer,
ser invisible y a mí me pasa todo lo contrario.
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De hecho, trabajo muy cerca, establezco
relaciones con las personas que fotografío.
Durante mi etapa en periódicos, llevaba temas
de denuncia social y me pasaba a veces seis
meses conociendo a la persona sin hacer
fotos hasta poder sacar la cámara de la bolsa,
ganarme su confianza y poder fotografiarla.
Son fotos tal vez un poco más sinceras. Con
más tiempo en la escuela, seguramente habría
salido otra cosa, porque esto de trabajar con
niños me encanta.
¿Qué te pareció esta experiencia?
Me encantó. No imaginaba que existiera un
colegio así. Es el colegio con el que todos
en algún momento soñamos poder haber
estudiado, tan diferente a cuando nosotros

estudiábamos, que era todo tan rígido, en un
aula, sentados todo el día en aquel pupitre,
con un profesor rígido... ¡y esto me pareció
que tenía tanta libertad! Para mí, que vengo
de la música, de la foto, me hubiese encantado
estudiar así, porque se está potenciando
constantemente la inmensa creatividad de
los niños, que vayan a donde se sientan más
identificados... Por cierto, el ambiente de
costura me pareció muy interesante. También
me contó Inma que tienen un artista residente,
que me pareció una iniciativa fantástica.
Vamos, yo no sabía que pudiera existir un
colegio así. ¿Es un tipo de enseñanza? ¿Hay
más colegios así?
¡Haberlas, haylas! Sí, forma parte de un
importante movimiento de renovación
pedagógica que se está dando en
Catalunya.
Pues nos explicaron como los niños aprendían
a leer y escribir y me sorprendió mucho, es
natural que por necesidad aprendan, porque
si estás aprendiendo a contar con una caja,
aprenderás a contar, o saber lo que pone ahí si
quieres entender en qué consiste. Me encantó
eso: dejarlos que sean ellos, un espacio con
mucha libertad. De hecho, el día que llegué
había un fotoperiodista y una de las imágenes
que tomé fue de ese momento, un símbolo de
la paz, porque me pareció increíble que pueda
ir un fotoperiodista a hablar con niños de siete
años.
Por lo que me has contado, tú has sido
fotógrafo pese a todas las dificultades
que te has ido encontrando. ¿Crees que
puede llegar uno a ser fotógrafo cuando
todo lo tiene fácil?
Sí, claro que sí. Va con la persona, con las
inquietudes que tengas, si eres curioso. El
tema de la fotografía es sin duda una cosa
para personas curiosas... Hay una frase que
me gusta mucho, de la fotógrafa Diane Arbus,

17 | sumari

“

YO EN SU MOMENTO
HICE JUSTO LO QUE NO
QUERÍAN MIS PADRES, [...]
UNO NO PUEDE DEDICARSE
A LO QUE NO LE GUSTA.
DESPUÉS VIVIR ES OTRO
TEMA, PERO NO LLEGAR A
SER FELIZ...

que dice algo así, “la fotografía es un secreto
sobre un secreto, cuando más te cuenta menos
sabes”. Y es cierto, porque nunca terminas de
aprender. Es una profesión fantástica, siempre
puedes descubrir cosas nuevas. Y también
para conocerte, para llegar a comprender
un poco de tí. También es verdad que yo
tampoco lo tuve tan difícil. Fue difícil llegar a
poder dedicarme, ganar algo de dinero. Eso
quizás es lo más difícil. Y eso todavía lo sigo
intentando, porque yo lo que gano no es con
mi fotografía personal. A mí me gustaría algún
día expandirme en el campo de la fotografía
de autor. Yo en su momento hice justo lo que
no querían mis padres, porque en realidad
tenía que ser contable, pero lo dejé porque era
infeliz. Uno no puede dedicarse a lo que no
le gusta. Después vivir es otro tema, pero no
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llegar a ser feliz... seguramente fue un acto de
rebeldía interior. De hecho, yo trabajo mucho
en mi entorno afectivo y mi mundo interior.
Con ello no estoy denunciando nada, pero
sí que estoy mostrando mis vivencias, una
manera peculiar de entender la fotografía. En
ese sentido entiendo la rebeldía.
Hay una fotografía que me llamó
mucho la atención, que es la de una
niña levantando el dedo. Me pareció
muy simbólica, muy potente y sencilla
al mismo tiempo. Me hizo pensar
en ese momento, cuando tienes una
pregunta, una curiosidad. En el deseo
de aprender.
Sí, debe ser de las más sencillas y es un detalle
curioso, porque si llegas a ver la escena
completa te habría llamado la atención que
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en realidad en aquel momento había mucho
orden. Era en la charla del fotoperiodista y
la tomé en ese contexto, con una sala llena
de niños sentados. Pero era una sala donde
todo, la escena, estaba muy ordenado. A mí
me pareció que era una actividad con niños
que lo mismo podían estar dentro o fuera;
que los que estaban, era porque estaban
muy interesados, igual que los que estaban
haciendo costura o metidos con otro tema.
Aquí era curioso porque eran muchos niños,
pero lo mismo pasaba también con los
momentos de juego, que me pareció que eran
niños que se tenían mucho respeto entre sí.
Cuando estás ahí, no te llama la atención,
porque los que están, están porque quieren, y
por eso hay un orden, un respeto.

Marcelo Augelli
Si voleu saber-ne més:
www.marceloaugelliphoto.com
www.marceloaugelli.com
info@marceloaugelli.com
20 | sumari

MIRADES DES DE FORA. LA MÀ DE

XAVI RAMIRO

:: AMB ENTREVISTA D’EN JUAN JIMÉNEZ

Com va ser l’experiència que vas viure a
l’Escola dels Encants?
A mi l’escola dels Encants em va impressionar
molt. Com a il·lustrador, en aquell moment em
va venir de gust posar-me a fer esbossos de les
situacions que llavors estava vivint: una era
un esmorzar on un alumne explicava un llibre
de rèptils, una altra era una classe d’anglès
i una altra uns nens que jugaven als escacs.
Són tres moments que em van semblar molt
interessants.

Per què vas escollir fer esbossos?
Tal i com ho vaig sentir, el que em va sortir
va ser això. A nivell gràfic trobo que el més
viu és el dibuix del moment, que al ser un
esbós no és una il·lustració acabada, perquè
no té l’encant d’una il·lustració el·laborada
i ben feta, però sí que té l’encant de captar
moments. Realment és així com ho vaig
gaudir.
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Com era la teva escola?
No vaig poder evitar comparar-ho amb el meu
passat. Com a nen, anava a l’escola pública
del meu poble, Portbou, a l’Empordà, just a la
frontera amb França. Ara ja han passat unes
quantes dècades i esperava que fos una mica
diferent... però no tant! Al no ser pare, suposo
que encara tinc menys connexió amb l’escola
actual.
De les coses que em van impressionar dels
Encants, la que recordo més va ser l’Aula
d’Art. No perquè els altres espais o moments
no m’impressionessin. Però no vaig poder
evitar personalitzar-ho, viure-ho com un
nen que entra en aquella aula i dibuixa,
simplement. Jo vaig tenir bons professors,
però tinc el record d’una educació on
constament se’m demanava que no dibuixés,

que no agafés aquest camí, que fos seriós.
Vinc d’un ambient absolutament repressiu, en
aquest aspecte.
Per què ho dius?
A cinquè, per exemple, em van demanar
fer un treball d’un país del món, el que
volgués. Havia de ser un treball molt senzill,
i com abans no hi havia internet, anaves a
l’enciclopèdia, a casa o a la biblioteca, escollies
el país, feies un resum i ja està. Jo vaig escollir
el Nepal, perquè en aquella època m’agradaven
molt els monjos budistes, rapats i amb les
seves túniques. I em feia gràcia dibuixar-los.
Així que vaig tenir una idea: en lloc de fer el
treball de sempre amb la màquina d’escriure
de l’època, estandard i avorrit, faria una mena
de treball il·lustrat, amb una mica de còmic,
on un monjo aniria explicant el país: pujat en
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un avió sobrevolant el país, a les ciutats més
importants, mostrant el menjar tradicional...
Recordo que em va portar molta feina, va ser
un esforç important, perquè haver de dibuixar
el que toca dibuixar i en aquell moment, per
primer cop amb deu anys, sempre és molt més
complicat. Bé, vaig entregar el treball feliç de
la vida, i al cap d’uns dies em van tornar el
treball suspès: la professora va dir que m’havia
posat un suspès perquè jo havia fet el treball
d’aquella manera per presumir de què sabia
dibuixar.
Jo sóc il·lustrador tot i que no sempre ho he
tingut fàcil amb el que he viscut i crescut. Per
tant, m’emociona l’idea d’una aula de dibuix
on els nens més enllà de què els agradi més
o menys dibuixar, si volen, si els ve de gust,
sols o en companyia, poden deixar anar els

seus sentiments artístics i creatius. Suposo
que a les altres aules, amb altres matèries,
deu passar més o menys el mateix per la gent
que és propera a les mateixes. En el cas de
l’art, el que passa és que tenim un record ben
diferent, que abans més aviat estava mal vist
que un nen volgués ser artista. Si un nen es vol
dedicar a una altra cosa, depèn de què, no està
tant reprimit, tan mal vist.
Això, per sort, ara ja ha canviat una
mica...
Vaig tenir una experiència personal molt
maca, perquè quan estava fent el primer esbós
amb els nens esmorzant se’m va atansar un
nen i es va quedar al meu costat al·lucinant
amb el que jo feia; cosa que jo també feia quan
era petit, així que l’entenia perfectament.
El nen em va demanar quan vaig acabar si
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el podia ensenyar a dibuixar. Jo em vaig
disculpar, li vaig dir que no podia, que estava
fent un projecte, que si volia podia anar
mirant el que feia... però va desaparèixer. El
vaig retrobar a l’aula d’anglès, que va tornar
a seure al meu costat... la qüestió és que una
mica més tard em va arribar el nen plorant
com una magdalena, demanant-me si-us-plau
que li ensenyés a dibuixar. Jo no sabia ben bé
què fer, perquè tampoc estic acostumat. Ni
formo part de l’escola, ni ens coneixíem de
res. Pensava “ostres, què pensaran?” Va venir
una professora, van estar parlant i ja està, no
va passar res. Per mi va tenir un moment de
descobriment, de que li va agradar molt això,
està clar... entenc la desesperació de quan veus
algú que fa una cosa que a tu et sembla que
ho fa molt bé i tu et sents molt lluny d’això. A
mi de petit em fascinaven el adults quan feien
coses ben fetes.
Com et va arribar aquesta dèria pel
dibuix?
A mi el dibuix, en concret, em va arribar de
petit simplement perquè tenia materials a
l’abast. Era l’eina creativa més propera que
tenia. A mi el procés creatiu és el que sempre
més m’ha agradat. I en una altra situació,
potser hauria agafat un altre camp. Però és
que el dibuix estava molt a mà.
Quan dibuixes, a més, no emprenyes massa,
estàs concentrat. Jo penso que dibuixar és
molt difícil. Demana una concentració, aquest
deixar-se anar lo just. Per això ja fa un temps
que faig esbossos sempre quan treballo. Però
també faig esbossos al natural per tornar a
connectar amb aquesta part del dibuix més
salvatge, on no importa tant que quedi bé, que
el client estigui content... Aquestes lluites que
tens amb tu mateix de ser cada cop millor,
de fer-ho millor que amb l’anterior feina,
no hi són amb l’esbós. Se li permet que no
sigui perfecte, que no sigui de gran qualitat,

“

EM QUEDO AMB EL
RECORD D’UNS NENS BEN
CONCENTRATS

però sí que ha de ser expressiu. Això ajuda
a relaxar, però et posa en la disjuntiva que
has de dibuixar més o menys allò que hi ha al
davant. Has de traduir al teu idioma la realitat.
I això, si t’agrada, és molt interessant. Perquè
és un desafiament intentar copsar un moment
sense la rigorositat d’una feina professional
ben acabada. Jo tinc llibretes on vaig fent
els meus esbossos i els records que vaig
dibuixant, que passen de la realitat a una cosa
en certa manera inventada. I és curiós que em
marquen més que una fotografia. Quan fullejo
les meves llibretes d’esbossos, em ve una olor
que et recorda molt aquells moments, que són
com molt concrets i a la vegada molt eteris.
Et costaria molt descriure el moment, però en
certa manera es pot visualitzar molt bé aquell
segon. Sense la imatge real, amb un esbós em
ve al cap; és com una flaire. I de l’escola dels
Encants, em quedo amb el record d’uns nens
ben concentrats.

Xavi Ramiro
SI voleu saber-ne més:
www.xaviramiro.com
https://www.linkedin.com/in/xaviramiro
xaviramiro@gmail.com
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VOLEM L’INSTITUT. EL NOU INSTITUT

NECESSITAT I OPORTUNITAT

:: PER JOSEP MARIA SORO, PARE DE L’ALBA

Si tots els alumnes que cursen sisè de Primària a les
escoles públiques del Districte de l’Eixample vulguessin
fer Secundària en els centres de titularitat pública que tenen
adscrits, un 25 per cent no disposaria de plaça. Encara que
històricament hi ha un traspàs d’alumnes de centres públics
a concertats en el trànsit de Primària a Secundària pel
dèficit esmentat anteriorment, el desequilibri entre oferta
i demanda al Districte un cop feta la preinscripció és de 40
places de mitjana aquests darrers anys. Fent un pronòstic
molt conservador, el Consorci d’Educació reconeix que en els
propers anys aquesta xifra es multiplicarà per dos. El curs
2018-2019, la primera promoció de l’Escola dels Encants
haurà d’accedir a la Secundària. Seran 50 alumnes més
cada curs que desbordaran una oferta que ara ja és
insuficient. Una oferta que no és innocent, i que pot estar
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amagant una demanda encara molt superior. En què em baso
per fer aquesta afirmació? La construcció de nous centres de
Primària i Secundària al Districte ha demostrat aquests últims
anys que l’oferta no solament servia per compensar els
desequilibris existents, sinó que a més contribuia a generar
més demanda de places públiques que la prevista inicialment
per l’administració. Això fa pensar que la necessitat real de
places d’institut públic al Districte és fins i tot superior al
que reflecteixen les dades de preinscripció i al que reconeix el
Consorci d’Educació.
La necessitat d’un institut en aquesta zona de la ciutat és tan
evident que ha format part dels últims plans d’equipaments
educatius de Barcelona. El mapa escolar del 1995 ja el
va incloure. El 1999, l’Ajuntament de Barcelona va adquirir
un terreny al carrer Marina i el va cedir a la Generalitat de
Catalunya per a la construcció del llargament reivindicat
institut Angeleta Ferrer. El 2010 es va aprovar la construcció
de l’edifici i es va adjudicar l’obra a l’empresa TAU Ingeniería.
Les retallades en els pressupostos d’Ensenyament van frenar
l’obra, tot i que l’administració va haver de fer front
al cost del projecte executiu i a la indemnització de la
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constructora. En els últims anys, a la Dreta de l’Eixample
s’han creat noves escoles, i en canvi no s’ha garantit la
continuïtat d’aquests alumnes en la Secundària, ni des d’un
punt de vista quantitatiu, ni tampoc pel que fa als projectes
pedagògics. Les adscripcions de les escoles als instituts semblen
oblidar completament aquest darrer criteri. Per totes aquestes
raons és del tot necessària la construcció d’un nou institut a
la Dreta de l’Eixample. Un institut amb un projecte pedagògic
innovador i engrescador que respongui a les expectatives i
necessitats de molts mestres i famílies, i doni continuïtat a la
feina que fan les escoles. És una oportunitat per dimensionar
i prestigiar l’oferta pública de Secundària als nostres barris, i
situar-la al nivell que es mereixen els seus ciutadans.
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VOLEM L’INSTITUT. LA CANÇO DE L’

ANGELETA FERRER

:: PER PARES I MARES DE L’ESCOLA DELS ENCANTS

L’eixample seria molt millor, amb un nou institut
Un institut obert al món, on créixer i ser com som
El món seria molt millor si no tinguessim por
A demanar aquest institut amb ganes i il·lusió
Angeleta Ferrer, l’institut que volem
L’institut que volem, Angeleta Ferrer!
Eixample vol el seu institut, que sigui públic ja
Ha esdevingut necessitat, per estudiar com cal
Fa anys i panys que ens esperem, i ja no podem més
Famílies, mestres i jovent, ho estem manifestant
Angeleta Ferrer, l’institut que volem
L’institut que volem, Angeleta Ferrer!
Fa divuit anys que ens esperem, i encara no el tenim
prou ja n’hi ha prou de divagar, fem les coses com cal
Infants mereixen qualitat, espai en dignitat
Això és urgent i ho reclamem, compliu els nostres
drets
Angeleta Ferrer, l’institut que volem
L’institut que volem, Angeleta Ferrer!

epub: fes clic al play i apuja el
volum del teu dispositiu
pdf: fes clic al play per escoltar la
cançó
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VOLEM L’INSTITUT. NECESIDADES DE LOS

ALUMNOS DEL SXXI

:: CARTA DE MANOLI SALVADOR, MADRE DE POL Y ARLETTE

“

ES AQUÍ Y AHORA
QUE DESDE LA
MOVILIZACION
DE LAS FAMILIAS
SE PUEDE
CONSEGUIR LO QUE
[...] LA MAYORÍA
QUEREMOS PARA
NUESTROS HIJOS: ...

Hola. Ayer (20 de abril 2016) estuve en una charla en la Escuela
Fort Pienc sobre las necesidades del alumnado del siglo XXI,
los institutos que trabajan en la línea de esas necesidades y la
realidad que nos encontramos: el déficit de escuela pública de
secundaria en el Eixample.
Sólo eramos unas 15 personas, y de la escuela dels Encants yo era
la única. Me veo en la obligación moral de compartirlo desde mi
punto de vista personal.
En el instituto comienza también la adolescencia. Es donde se
le da al niño las herramientas para llegar a ser un adulto feliz.
La sociedad actual es la de la información y los servicios. Un
instituto que responda a las necesidades del alumnado del siglo
XXI basa el aprendizaje a partir de la emoción y la creatividad, el
aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la metodología
del aula centrada en la actividad del alumno. No en la del
profesor.
Hay diversas formas de organización del trabajo: individual,
en pareja, grupo de 5 o 6, exponiendo los alumnos los trabajos
oralmente, a partir de un video, con un póster, autoevaluándose
y evaluándose entre los ellos, aprendiendo unos de otros
compartiendo lo aprendido.
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A mi pregunta de cómo se comienza a construir un vínculo
entre alumnos nuevos de secundaria que comienzan en el
instituto donde no conocen a nadie, responde el profesor del
IES Marcell de Cardedeu que lo que hacen es dar fiesta a todos
los de 2° a 4° de ESO. A los de 1° les enseñan las instalaciones
sin la presencia de los cursos más mayores y al día siguiente
se va todo 1° a subir al Puigmal. Y así hacen crecer ese vínculo
tan importante para la cohesión del grupo. Había también
una profesora del Quatre Cantons de Poblenou, instituto que
trabaja en esta nueva metodología.
El año próximo construyen un nuevo instituto en Poblenou.
¿Por qué alli sí y en el Eixample no? Pues porque en el
Eixample hay secundaria concertada y en Poblenou no. Así
de injusto. Y mientras las familias no nos movilicemos, todo
seguirá igual. Por eso es ahora cuando hay que exigirlo. Si los
que de aquí a dos años terminan primaria no tienen instituto
que asegure la continuidad del sistema educativo, difícilmente
los demás lo conseguirán. La necesidad actual es más
inminente de lo que parece. Si no se consigue para la primera
promoción, no se conseguirá después.
El conformismo nos hace acomodarnos a lo que nos
encontramos. Por eso después no será facil. Es aquí y ahora
que desde la movilizacion de las familias se puede conseguir
lo que creo que la mayoría queremos para nuestros hijos: un
instituto que garantice una formación en la línea educativa de
las necesidades del siglo XXI.

“

...UN INSTITUTO
QUE GARANTICE
UNA FORMACIÓN
EN LA LÍNEA
EDUCATIVA DE LAS
NECESIDADES DEL
SIGLO XXI.
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LA CONQUISTA DEL ESPACIO PÚBLICO.
ENTREVISTA A

MANUEL DELGADO
:: PER JUAN JIMÉNEZ

En la escuela de Els Encants de Barcelona
estamos inmersos en dos procesos
reivindicativos: uno, la conquista del espacio
público de nuestro entorno, con las diferentes
acciones de ocupación de la calle Cartagena
entre Consell de Cent y Diagonal para uso
y disfrute de los niños, familias y todo el
vecindario en general; y otro, la reinvidicación
de un instituto público para el barrio ante la
creciente demanda de plazas públicas, después
de ocho años de lucha por conseguir que nos
construyeran la escuela que estrenamos el
año pasado. En ambos casos, contamos con
la implicación y apoyo de todas las familias
de la escuela, la del resto de asociaciones de
padres y madres del distrito, así como otras
entidades y asociaciones vecinales. Hablamos
de estos temas y, en general, sobre la infancia
y la conquista del espacio público en la ciudad
de Barcelona, con el antropólogo Manuel
Delgado.

Manuel, ¿a qué te refieres cuando
hablas de la monitorización de la
infancia? ¿Ha existido siempre? ¿Cómo
ha evolucionado a lo largo de las
últimas décadas?
Lo que llamamos sistema educativo hoy es
una incorporación relativamente reciente a
lo que en todas las culturas ha sido siempre
el proceso de socialización de los niños. En
este caso, su función fue la de garantizar un
control por parte del Estado de los elementos
centrales de la formación de las personas
antes de ser reconocidas como tales de
manera plena, y reservó a las familias lo
que llamariamos, evocando a Flaubert, la
educación sentimental. Se fue desactivando
el papel de la comunidad en ese proceso de
formación, papel que en todas las sociedades
había actuado en buena medida por medio
del sistema ritual. Es decir, la infancia –si es
que ese término fuera adecuado– siempre ha
estado de algún modo controlada –es decir,
monitorizada– por una instancia u otra de la
sociedad.
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“

¿Cómo era la relación de los niños con
el espacio público hace cincuenta años?
¿Qué podemos hacer los ciudadanos
para reconquistar este espacio?
Hace cincuenta años no existía el espacio
público. Ese es un concepto que hace unas
pocas décadas no existía, al menos en el
sentido actual. Mi madre, hace cincuenta
años, no me mandaba a jugar al espacio
público. Lo que había era la calle. Y una
buena parte de nuestro tiempo los niños lo
pasábamos ahí, en la calle. Allí se desarrollaba
una intensa vida social autónoma infantil,
con su propia estructura social, su propia
cultura; es decir sus propias formas de
hacer. Un estudio reciente que hemos
hecho para el Ayuntamiento de Barcelona
sobre la preparación y el encendido de las
hogueras por Sant Joan trata la expresión de
esa institución social que era la canalla, la
quitxalla. En cuanto a la ciudadanía, lo que
debe hacer para recuperar la calle es lo que
hacían los niños entonces: apropiarse de ella,
puesto que es suya.
Hoy en día estamos obsesionados con
la idea de tener ocupados a los niños.
¿Qué importancia tiene la idea de
perder el tiempo en la infancia? ¿Cómo
se relaciona esta idea con el uso y
disfrute del espacio público?
En el proceso de socialización al que antes me
refería, hace cincuenta años había una división
tripartita a la hora de asignar tareas. Estaba la
escuela; estaba la familia; ya estaba incluso la
televisión. Pero, además, estaba la comunidad
que destinaba un tiempo a permitir a los
niños autoorganizarse en forma de pandillas,
de colles, en los que se intercambiaba
información básica para la formación
personal. Siempre con la comunidad –el
vecindario– vigilando de reojo. Dicho de otro
modo, alguna de las cosas más importantes de

... EN CUANTO A LA
CIUDADANÍA, LO QUE
DEBE HACER PARA
RECUPERAR LA CALLE ES
LO QUE HACÍAN LOS NIÑOS
ENTONCES: APROPIARSE
DE ELLA, PUESTO QUE ES
SUYA.

y para la vida, mi generación la aprendió en la
calle.
¿Qué podemos hacer madres y padres
para conciliar escuela y trabajo
y propiciar al mismo tiempo la
autonomía de nuestros hijos?
Distribuir el tiempo. Tiempo para estar juntos,
tiempo para que los niños hagan la suya. Lo
que ocurre es que ese tiempo libre del que
disponían los niños ha quedado en manos
de la llamada educación en el ocio, ya sea
de actividades extraescolares o en el seno de
esplais.
En particular me parecen especialmente
atroces las colonias o campamentos, que son
la forma más exacerbada de monitorización,
ya a tiempo completo, con un modelo de
resonancias militares.
A menudo utilizas el concepto
infantilización de la infancia, ¿puedes
explicarnos a qué te refieres cuando
hablas de ello?
Infantilización quiere decir idiotización.
Implica tratar a los niños no como si fueran
niños, sino como si fueran idiotas. Seres sin
voluntad y sin criterios, incapaces de pensar
y sentir por su cuenta, sin sentido de la
responsabilidad. Se les trata como si fueran
seres incompletos. Y no lo son. Los niños son
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seres completos, maduros; no adultos, sino
maduros: niños maduros.
Muchos de nuestros hijos han
empezado a ir y venir solos a la
escuela, pese al riesgo de cruzar
calles complicadas como la Gran
Vía, actualmente en obras. ¿Qué
aprenden cuando van solos al cole y qué
aprendemos nosotros dejándolos ir?
Yo nací y crecí en Can Drapaire, en la Gran
Via, pasada la plaza Espanya, convertida ya
de hecho en la autovía de Castelldefels. Era
La Guatlla, aunque una buena parte de mi
vida –el cine de barrio, la escuela– transcurría
en Hostafranchs, al otro lado de la Gran Via.
Pasaba esa enorme vía un montón de veces
al dia y casi nunca por el semáforo. Siempre
ha habido coches en Barcelona. Es más,
ahora hay zonas peatonalizadas que antes no
existían. El miedo a la calle es también un
fenómeno reciente. Lo que está claro es que
hace cincuenta años los niños no solo iban y
volvían solos del colegio, sino que tardaban
dos horas o más en llegar a casa después de
acabadas las clases. Ese era el momento de
libertad, como una colosal hora de patio no
vigilada. Salíamos del colegio a las 6, por
ejemplo, y llegábamos a casa a la hora de
cenar. El resto de tiempo éramos libres. Creo
que en realidad llegamos a ser los últimos
seres libres en nuestra sociedad; los últimos
salvajes.

“

NO HAY EDUCACIÓN EN
PASIONES, QUE ES LO
QUE DE VERDAD PUEDE
CAMBIAR EL MUNDO.

A veces en la escuela se comenta en
sentido irónico que estamos formando
a los ciudadanos indignados del futuro,
dado lo difícil que es propiciar cambios.
¿Hacia donde se dirige la lucha
generacional por conquistar el espacio
público?
La educación en civismo y en ciudadanía
concibe el llamado espacio público como un
espacio de consenso en el que el conflicto es
inconcebible y todo transcurre sin imprevistos,
en un mundo hecho solo para gente capaz de
manejar modales de clase media y del que
cualquier expresión de descontento, pobreza
o tristeza ha de ser borrado. Como en eso,
en todo. La escuela siempre ha existido para
reproducir el sistema social, en este caso un
sistema social injusto. Se educa a los niños
para la sumisión, hoy a través de la llamada
educación en valores, que es educación en
falsas virtudes y en mansedumbre. No hay
educación en pasiones, que es lo que de verdad
puede cambiar el mundo.
Actualmente estamos inmersos en una
nueva lucha por conseguir un instituto,
dada la carencia histórica de plazas
públicas en el barrio y distrito. Para
ello, estamos trabajando en un gran
proceso con la implicación de todos
los agentes sociales del distrito. ¿Qué
acciones se te ocurren que podríamos
llevar a cabo para que la Conselleria
d’Ensenyament nos oiga?
Pues lo que siempre se ha hecho para
conseguir algo: liarla.
Muchas gracias por tu participación, ¡te
invitamos a pasar un día por nuestra
escuela para conocernos mejor!
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NOTÍCIES DESTACADES CURS 2015/2016

EL BUTLLETÍ

:: PER SUSANA LLAPUR, MARE DE L’EDNA

El butlletí digital de la comunitat educativa, l’Encantats, és el
lloc idoni per a estar informat del que es viu a l’escola. Tota la
comunitat de l’Escola dels Encants rep un butlletí cada setmana
des de setembre a juny. Aquí teniu un recull de les notícies més
significatives i que il·lustren l’activitat de les diferents comissions
de l’AFA i de l’escola.
Comissió de Comunicació i Participació
La comissió de comunicació és l’element clau en l’edició i
l’enviament setmanal del butlletí. També s’encarrega de la
producció de material gràfic o de la coordinació de la seva
producció. I dona suport digital a diferents esdeveniments o
s’encarrega de la seva documentació en fotografies o video.
Quant a notícies al butlletí:
- n. 94, Comissions i treballs de grup,
- n. 96, El nou video de l’escola
- i el butlletí n. 100
D’altra banda, a les notícies de l’AFA del web hi trobareu, com
a destacat de les activitats de la comissió: L’escola es fa gran i el
video de la Inauguració de la nova escola.
Comissió de Festes i de Familiars músics
Sobre la publicació al butlletí de les festes organitzades per la
comissió:
- n. 90, Festa d’hivern
- n. 95, Setmana del carnaval
- n. 106, Festa inauguració escola
- n. 114, La revetlla encantada
I és molt recomanable la reflexió sobre la feina feta al n. 107.
Comissió de Mediambient i Salut
La comissió de mediambient ens va aconsellar:
- n. 109, Protegim-nos del sol!
- n. 106, Grup de consum de l’escola
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Comissió d’Obres
Al nou edifici, la comissió d’obres va continua fent feina:
- n. 101, Manifest per demanar ombres al pati
- n. 112, Inaugurem pàrquing
Comissió de Convivència (relacions socials i externes)
Aquest curs les comissions de relacions socials i relacions
externes s’han fusionat en la comissió de Convivència. A més
d’informar-nos dels cicles de formació per a tota la comunitat,
ens van explicar:
- n. 80, Reunió Volem l’Institut!
- n. 98, Necessitem camí escolar
Comissió de Recerca i Innovació
Encara hi sou a temps si voleu afergir-vos al grup L’Escola dels
Encants es posa científica! Trobareu la notícia al n. 92.
Comissió d’Espai del migdia
Amb la nova escola, la comissió de l’espai del migdia va
començar carregada de novetats al n. 77. I més notícies a
l’apartat de l’AFA del web.
Comissió d’Extraescolars
La feinada de la comissió d’extraescolars, al n. 79, Inici Activitats
Extraescolars. I a l’apartat de notícies de l’AFA del web:
Extraescolars Casal d’estiu
I una mica de tot als butlletins...
Trobareu tot sobre les assemblees de l’AFA als n. 83, n. 87, n. 89
i al n. 108.
I moltes més activitats organitzades entre tots i on els
protagonistes són els infants. Mireu al butlletí n.105, Festa
literària.
Al web teniu el recull de tots els butlletins, mireu aquí.
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EDUCAR EN EL

PENSAMENT CRÍTIC
:: PER JOAN QUÍLEZ, PARE DE L’EDNA

Com el lector probablement sabrà, a la
comunitat educativa de l’Escola dels Encants
apostem per un model educatiu que no és el
tradicional. A la nostra escola, a diferència
del que encara succeeix a la majoria, no hi
ha pupitres i la pissarra, on n’hi ha, no és un
element principal. No s’hi treballa només amb
coneixements sinó que també s’hi treballen
les emocions. I pel que fa a coneixements,
l’objectiu no és pas que els infants en
memoritzin de transmesos per llibres i
mestre, sinó que puguin aprendre’ls a partir
d’experiències rellevants.
Apostar per aquest model, diferent del
tradicional (ben poc qüestionat fins fa no
gaire), és fruit d’un pensament crític. És el
resultat de la capacitat d’analitzar el model
convencional –el que és més àmpliament

acceptat– avaluar-lo i dir això no funciona.
De fet, un dels motius per rebutjar el
model tradicional és precisament l’escassa
presència que hi té el pensament crític. I és
que l’escola del segle XXI ha de servir per a
educar futurs ciutadans feliços: infants amb
curiositat, capaços de pensar per si mateixos
i prendre decisions encertades; infants que
quan siguin adults coneguin bé el seu lloc a la
societat i sàpiguen com viure una vida plena
i satisfactòria. I no sembla pas que el model
tradicional serveixi per a això.
Per això vull parlar-vos del pensament crític. I
fer-vos pensar, si ho teniu a bé. El pensament
crític –amb paraules planeres, pensar per un
mateix i fer-ho bé– és l’antídot als intents
de manipulació personal –notablement,
publicitària o política; però no només– amb
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que podem trobar-nos i poden trobarse els nostres infants al llarg de la vida.
Intents que poden amagar-se als llocs més
insospitats. Perquè no cal ensopegar amb
ningú que actui de mala fe per a ser víctimes
de la manipulació; només cal que dipositem
cegament la nostra confiança en algú que ha
estat manipulat prèviament (i ser manipulat
és més fàcil del que sembla). D’aquí la
importància del pensament crític, la qual, si
voleu, és encara més gran en una societat com
l’actual en què tenim un univers d’informació
a la butxaca i on cada vegada és més difícil
diferenciar la informació fiable de la que no ho
és. La veritat de la mentida. El gra de la palla.

escola, afortunadament, tant les emocions
com el pensament creatiu i el pensament crític
hi tenen una presència molt més destacada
del que és habitual al nostre país. Si remarco
la importància del pensament crític és perquè
només recentment he vist del tot clar que
pensar críticament no és tan fàcil com pot
semblar. I si volem que els nostres infants
tinguin criteri propi a més d’estar connectats
amb les emocions, cal que els donem eines
i que tots les coneguem bé. Perquè serà
molt més fàcil que els nostres infants siguin
pensadors crítics si som una comunitat
educativa de pensadors crítics; perquè per a
educar un infant cal la tribu sencera.

Amb això no vull dir que les emocions o
altres formes de pensar, com el pensament
creatiu, no em semblin importants; que
evidentment m’ho semblen. I a la nostra

És relativament fàcil creure que un està
pensant críticament i que en realitat no sigui
així. Segur que algú estarà pensant que pensar
críticament és queixar-se per tot o rebutjar tot

37 | sumari

el que és comunament acceptat quan, de fet, té
ben poc a veure amb això. Pensar críticament
vol dir tenir criteri, adoptar una actitud oberta
a la realitat, aprofundir en les qüestions i,
potser el més important, estar disposat a no
tenir raó i a reconéixer haver-se equivocat. Per
si tot això fos poc, a més cal estar al cas de les
trampes en què el nostre propi pensar ens pot
ficar i en les quals fàcilment podem caure.
Aquestes trampes són, de fet, el que més em
preocupa i el que m’ha portat a escriure tot
això. Trampes en les que caiem continuament
i de les que jo no n’estava plenament al cas
fins fa relativament poc temps i que penso, per
tant, que seran molts els qui no les coneguin
bé. Óbviament, jo estic ben lluny de ser-ne
un expert. Però en puc explicar unes quantes
coses i això és el que m’he proposat fer. I com
que quan he d’explicar res, miro d’ajudar-me
d’algun dibuix o diagrama sempre que puc,
he fet una infografia. La que veieu en aquesta
pàgina i podeu llegir clicant a la imatge.
M’agradaria que no us creiessiu pas res del
que dic (aquí o a la infografia). Preferiria més
aviat despertar inquietuds i curiositat per
aquestes qüestions. Empényer-vos a fer les
vostres propies indagacions, a saber-ne més, a
pensar-hi. Empényer-vos –empenyer-nos– a
que penseu críticament.

fes clic a la imatge per veure la infografia a pantalla
completa i poder llegir-la (en un navegador). s’obrirà
per la part central de la imatge
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GRUPS DELS AMBIENTS CURS 2015-16

IMATGES PER
AL RECORD

:: PER ALBERT ARMENGOL, PARE DE LA MAIA I DEL GUIM

Art (CP)
Comunicació (CP)
Construccions (CP)

fes clic sobre l’ambient si vols
accedir directament a una imatge

Fer i Desfer (CP)
Joc Simbòlic (CP)
Llum i Ombres (CP)
Natura (CP)
Atles (CM)
Cronos (CM)
Gaudi’m (CM)
Ictineu (CM)
Land Art (CM)
Bios (CG)
Cosmos (CG)
Disseny (CG)
El Taller (CG)
Temps Moderns (CG)
Espai del Migdia
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS PETITS

AMBIENT D’ART

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS PETITS

AMBIENT DE COMUNICACIÓ

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS PETITS

AMBIENT DE CONSTRUCCIÓ

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS PETITS

AMBIENT DE FER I DESFER

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS PETITS

AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC

Tornar índex ambients

44 | sumari

IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS PETITS

AMBIENT DE LLUM I OMBRA

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS PETITS

AMBIENT DE NATURA

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS MITJANS

AMBIENT D’ATLES

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS MITJANS

AMBIENT DE CRONOS

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS MITJANS

AMBIENT DE GAUDI’M

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS MITJANS

AMBIENT D’ICTINEU

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS MITJANS

AMBIENT DE LANDART

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS GRANS

AMBIENT DE BIOS

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS GRANS

AMBIENT DE COSMOS

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS GRANS

AMBIENT DE DISSENY

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS GRANS

AMBIENT DE EL TALLER

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD. COMUNITAT DELS GRANS

AMBIENT DE TEMPS MODERNS

Tornar índex ambients
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IMATGES PER AL RECORD

ESPAI DEL MIGDIA

Tornar índex ambients
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