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Del 27 al 30 de gener de 2017 Sant Joan de Mediona va rebre els participants del Con-
grés InspirAccions 2017: “Reescribir y tejer entre cuerpos narrativas decoloniales entre 
Lationamérica y Europa” (https://casavoladora.wordpress.com/inspiracciones-2017/). Durant 
quatre dies una trentena de persones vam estar compartint relats personals sobre les 
qüestions en les que treballem, pensant-nos des de la idea de la ‘decolonialitat’, és a dir, 
de com podem entendre la nostra existència més enllà de les formes predominants impo-
sades des de la societat occidental. 

https://casavoladora.wordpress.com/inspiracciones-2017/


Els viatgers van arribar el divendres 27 a la Casa Amèrica de Barcelona, des d’on vam ini-
ciar una caminata a la deriva per la ciutat que ens va permetre entrar en relació. Al vespre, 
vam arribar en bus a Sant Joan i ens vam dirigir a La Casa Voladora. Espai per a la Re-
cerca i la Creació Educativa, on la Marta Carbonell, habitant de Mediona, ens va rebre 
amb una sopa de carbassa exquisita i, mentre escalfàvem els cossos, els viatgers, la ma-
joria d’ells provinents de Llationamèrica, anaven coneixent habitants de Mediona, que 
molt generosament es van oferir per acollir-los a les seves cases durant el congrés. 

El dissabte va ser el dia per INSPIRAR: ens vam distribuir en espais diferents del poble, la 
Sala d’Exposicions del Casal, el Pantinkillo i La Casa Voladora, i vam generar espais per 
a les presentacions individuals i la discussió en grup. El diumenge el repte va ser ACCIO-
NAR: generar posades en escena per grups, d’acord amb el que s’havia discutit el dia an-
terior, amb la finalitat d’invitar la resta de persones a conèixer el que s’havia compartit en 
cada grup. 

El congrés va ser creat desde la filosofia-metodologia de Reescriure entre Cossos (autoria 
de Noemí Duran, amb el llibre recentment publicat que podeu trobar a l’Espai del Pantinki-
llo. Mediona) i això va permetre que les dinàmiques sortissin de la forma habitual en la 
que només impera la paraula i la ment. En aquest sentit, es van generar diversos rituals 
intercalats amb els moments de conversa, en els que deixàvem sentir el cos, respirant, 
reconeixent-nos, facilitant una disposició per a l’escolta àmplia. Tant en les presentacions 
particulars com en alguns dels espais-rituals hi va haver gent del poble que va participar 
de manera molt activa, oferint-nos el seu saber molt amorosament. També volem reconèi-
xer la tasca magnífica que va realitzar en Sergi Gavazzi, de fotografiar poèticament 
aquesta trobada (registre fotogràfic disponible a: https://www.facebook.com/
casavoladora). Preveiem que el mes de setembre del 2017 es celebrarà la segona part 
del congrés a Colòmbia, on esteu tots invitadíssims. De nou, el més profund agraïment al 
poble de Sant Joan de Mediona, per ser un poble despert, atent als moviments contempo-
ranis que obren portes i sobretot, que ens ensenyen noves possibilitats de convivència. 
Moltes gràcies i fins el proper InspirAccions 2018. 


