
CAPS DE SETMANA A MEDIONA: LA CASA VOLADORA

Fa un temps que em trobo en recerca de feina. No pensava que costés tant. De

fet,  mai  m’havia  costat  tant.  Ara  entenc  que  molts  joves  hagin  marxat  a

l’estranger a buscar-se la vida. La precarietat està tenyint les nostres vides.

Estic desanimada; i penso i  sento que potser apostar per mi, per la Señora

Oriente, pot ser un camí. 

Vaig  estudiar  pedagogia  perquè  creia  en  l’educació  com  a  eina  de

transformació, d’empoderament de les persones per guiar la seva pròpia vida,

escoltant el que tenen a dins, per després, revertir tot això cap enfora, com un

regal que una fa cap als altres, amb veu pròpia. Què sinó es pot transmetre? 

Ara, avui, aquests últims mesos, sento una enorme tristesa. Tristesa en veure

que els i les pedagogues gairebé no tenim lloc enlloc. Moltes coses es barrejen

i juguen en aquest escenari actual. 

Quan estudiava teoria de l’educació i llegia sobre els i les pedagogues, els seus

pensaments traduïts en metodologies, en escoles, en amor i vida cap als altres,

frisava per acabar els estudis i poder començar a treballar, amb la il·lusió de

canviar el món, de seguir l’estela i l’anhel d’aquests pedagogs i pedagogues

que havia estudiat, llegit i admirat tant. No tenia por, ans al contrari, sabia que

tenia molt per donar. 

Durant uns anys ho vaig poder fer. Vaig trobar una feina, la feina que volia: un

centre de menors. Vaig encarregar-me, a més d’ésser educadora, de la part

pedagògica. Va ser una etapa molt emocionant i enriquidora. Els meus somnis

s’estaven complint. Quan ho recordo, sento molta felicitat.

Aquesta etapa fa  un temps que es va acabar.  I  ara,  aquí,  les  portes estan

tancades. Els pedagogs i les pedagogues ja no hi tenim cabuda. Ni nosaltres, ni

ningú més que no sigui educador social. Punt. (especialització: terrenys molt

definits  i  parcel·lats  per  a  cada branca  de l’educació.  I  la  mare,  que és  la

pedagogia, ha quedat exclosa).

Quan vaig entrar al CRAE, una de les coses més enriquidores de la feina, era

anar  a  les  reunions  d’equip.  Allò  era  un  mosaic  de  formacions:  pedagogs,

educadors  socials,  psicòlogues,  mestres,  filòsofs,  ...  De  cada  tema  que

parlàvem, les diferents visions i  punts de vista circulaven per aquella taula.

Era  un aprenentatge riquíssim escoltar  com els  i  les  altres  veien,  sentien i

pensaven un mateix tema; i discutir i consensuar línies d’actuació conjuntes. 



I és que en aquell moment hi havia línies d’actuació conjuntes. A vegades hi

estaves d’acord, a vegades no gaire i d’altres gens, però hi havia con-junt.

Això,  també a poc  a  poc,  ha  anat  desapareixent.  No penso que sigui  cosa

només d’aquest lloc en concret, sinó una característica general de l’educació

(sense  pedagogs)  d’avui  en  dia.  Ara  es  tracta  de  prioritzar  l’atenció

individualitzada, i de la perversió del respecte a la diferència i l’atenció a la

diversitat. És a dir, per una banda, la psicologia s’ha menjat una gran part del

pastís educatiu,  i  per l’altra, la diferència i  el  respecte a la diversitat s’han

encarnat  classificant  als  nens  i  nenes  en  funció  de  les  seves  capacitats,

necessitats, etc. Poc a poc, s’ha anat desdibuixant la idea de grup. Un grup que

som tots,  i  les  diferències  estan  a  dins,  amb igualtat,  però  a  dins.  Si  ens

classifiquen  constantment,  no  estem convivint  amb la  diferència,  per  tant,

estem convivint amb la desigualtat. Amb això vull dir que, si no hi ha grup, no

hi ha res comú, ni tan sols el sentit. 

¿Quin és, doncs, el sentit de l’educació, de treballar en l’educació, avui i aquí?

Arribo a Mediona. Sempre és una alegria visitar i habitar la casa voladora; la

Noe, tú, Noe, hi ets, encara que no hi siguis físicament. Ens has deixat un espai

on poder ser i estar, on poder pensar i inspirar-se: un refugi. Trucu a la Maria, i

ve rapidíssim cap a trobar-me perquè no ens havíem entès en el dia en que jo

arribava, i li sap greu... La miro i et veig a tú, Noe: aquesta alegria!! Anem cap

a casa seva a buscar la clau, i al jardí collim unes flors per portar cap a la Casa

Voladora. I, evidentment, em pregunta per tu: aiii aquesta criatura! - repeteix.

Tan lluny de casa... Saps quan vindrà? És un amor la Maria, i la millor amfitriona

que hi podria haver. 

És vesprada, i com sempre faig quan arribo, vaig directe als llibres a veure quin

em crida l’atenció... Amos Oz: el llegeixo una estoneta. Però veig las ‘Cartas de

la mujer dormida’ i no ho puc resistir! N’agafo un i m’estiro al sofà. (No puc

seguir  escrivint  sense agraïr  infinitament a  l’univers  i  al  J.  Larrosa que ens

posés en contacte,  que l’atzar ens ajuntés  a Buenos Aires,  i,  sobretot,  que

decidíssim viatjar...! ).

M’encanta aquest moment de triar un llibre, o més aviat, que el llibre et triï a

tu. No sé ben bé com va això, però és un acte de total sincronicitat; és més

aviat un ‘sé que avui, ara, he de llegir això’. I si, en el moment d’agafar les



‘Cartas de la mujer dormida’, vaig trobar un esbós de resposta a la pregunta

que feia, i a la decisió o intuició d’apostar per mi i per la Señora Oriente: 

¿Quin és, doncs, el sentit de l’educació, de treballar en l’educació, avui i aquí?

¿Cuál es el sentido del trabajo hoy? No lo sé... Si nos fijamos en la crisis de

Europa  y  en  los  jóvenes  como vosotros,  muchos  tienen  varias  titulaciones

universitarias  però  el  sistema  está  cerrado,  no  hay  trabajo  para  ellos,  se

produce una brecha. Algunos marchan a países donde parece que aún hay

alguna  posibilidad  de  insistir  y  entrar  en  el  sistema,  però,  la  verdadera

emancipación es que éstos jóvenes aprovechen esta brecha para cuestionar el

sistema inventando otras formas de cooperar.

Gràcies Rancière, sempre tan lúcid i inspirador. M’encanta la teva resposta, 

Noe.

✔ D O R M I R 

Em llevo el dissabte decidida a reprendre l’estudi. Rancière em fa sentir que no

vaig tan desencaminada, i que, potser, el que veia com a una injustícia, ara pot

ésser una escletxa per apostar pel meu sentir i pensar; només falta traduïr-lo

en actuar. 

✔ D E S P E R T A R (foto)

Actuar: alinear el sentir i el pensar. Que es donin la mà i caminin plegats en mi.

Pregunto a l’atzar: 

El REBELDE. 

Nos desafía a ser lo suficientemente valientes como para asumir la 

responsabilidad de lo que somos y vivir nuestra verdad.



Quin  trampolí!  Tant  Rancière  com el  Rebelde  em conviden  a  questionar  el

sistema, a trencar les cadenes, i a ésser valenta i traduir el meu sentir i pensar

en un actuar amb veu pròpia, sent generosa i donant als altres.

La intuició de lectura ara és en Pannikar, i la seva ‘Invitación a la Sabiduría’:

Si hay algo realmente importante a realizar, hay que hacerlo, aunque sea de

manera imperfecta.

He de deixar de banda el  perfeccionisme que em paralitza,  i  fer-ho.  He de

deixar de banda el: encara no en sé prou, hi ha moltes coses que encara no he

llegit, ... sempre una excusa i una mancaça! No, no pot ser! En algún moment

s’ha de començar, i un cop ja s’ha començat, s’anirà millorant.

La tranquilidad quiere decir, simplemente, ser; dejar ser al ser; no estorbar al

ser con violencia, con actividades, con pensamientos; dejar ser la actividad

propia del ser. 

Estamos  hablando  del  arte  de  la  confianza,  de  la  experiencia,  de  la

observación, del profundo respeto ante el ser.

Confiança i tranquil·litat. No estorbar-me. Només (em) falta ser valenta i traduir

tot  el  que  tinc  a  dins.  Així  que  comença  la  lectura,  i  la  quatternitas  que

presenta em sembla molt interessant per estructurar els moments del taller,

perquè la Señora Oriente vol meditar sobre nuestra verdadera identidad. 

La misma vida moderna ha ido diluyendo el pasado, quizá no en sus arquetipos

más profundos, però sí en la existencia superficial de la mayoría de la gente.

I és que el cossos menstruants no ens coneixem ni reconeixem com a tals. No

sabem que passa a casa nostra, i encara menys com traduir el que ens passa a

dins cap a fora: cap als altres i cap al món. La quatternitas, pas a pas, ens pot

fer transitar aquest camí: 

Así,  una  vida  humana podría  superar  las  escisiones,  las  esquizofrenias,  las

tensiones, los sufrimientos que a menudo la caracterizan.

 



He quedat amb la Juani per fer el vermut. Passem un parell d’hores xerrant,

que passen volant! Li comento com estic i el que he vingut a fer, parlem del

congrés,  de tu Noe que ens uneixes i  de les ganetes que tenim de veure’t

jejeje.  La  Juani  em dóna consells  d’obertura  tant  a  nivell  personal  com de

compartir els estudis de la Sra Oriente: m’he de relacionar! També parlem de

feina, i m’explica algunes opcions on mirar. Un vermut molt i molt profitós!

És diumenge a la tarda, i no vull marxar! Ha sigut un cap de setmana molt

inspirador vitalment! No vull marxar... Així que allargo una nit més i parteixo

dilluns al matí.

És l’última setmana dels tallers amb els avis. Em fa peneta perquè ha estat una

experiència molt bonica i enriquidora. He après molt des del final de la vida:

què té valor en aquest moment? 

Segueixo fent entrevistes i  més entrevistes.  Res. Però...  finalment en trobo!

Estic molt contenta perquè de cop sento que he trobat un lloc des d’on poder

donar,  des  d’on  poder  ser  generosa  i  compartir  tot  el  que  tinc  a  dins:

transmetre la meva experiència entorn a l’educació! Em sento molt feliç!

Diumenge al matí, ben d’horeta, puju cap a Mediona. Passo pel pa de pessic i

compro esmorzar per les tres. Tinc ganes de conèixer a la Viki i la Georgina.

Esmorzem plegades i compartim el que estem fent. Aquí me n’adono de que

quan comparteixes el coneixement, aquest circula: vull estudiar i pensar amb

més gent! Ojalá la casa voladora s’ompli aquest estiu de gent amb ganes de

compartir! Em sento oberta i disponible! Gràcies Noe! T’estimo!


