
La Casa Voladora. Espai per a la recerca i la creació educativa

Voldria parlar-vos en aquesta ocasió de la iniciativa de La Casa Voladora, un espai que

ha obert les portes aquest gener a Sant Joan de Mediona (Alt Penedès). La proposta

neix  de  la  imaginació  d’una  servidora,  quan  després  d’haver-se  doctorat  en  Art  i

Educació finalitza el seu contracte amb la Universitat de Barcelona, i, com ha passat a

moltes altres persones en el context actual de crisi, no se li renova el contracte. Encara

recorda avui quan el seu director de tesi va escriure al Govern Espanyol una carta de

finalització de la beca d’investigació:  ‘és  una llàstima que persones que s’han estat

formant durant anys en la investigació hagin d’abandonar el context universitari a causa

de l’estat socioeconòmic del nostre país’. On va a parar aquest capital social? 

Des de la humiltat, utilitzo avui una escena autobiogràfica que penso que ens informa

d’una situació contemporània general. Com molts companys meus, vaig decidir marxar

del país i buscar oportunitats de creixement professional en altres indrets. Ens hem

convertit la majoria en joves errants oberts a l’imprevist, professionals en la capacitat

d’adaptació.  ‘Tornar?  En  quines  condicions?’  em  preguntava  fa  uns  mesos  des

d’Amèrica llatina. Vaig imaginar des d’allà la possibilitat d’una casa voladora, oberta al

món, oberta a la riquesa dels intercanvis, a les converses amb desconeguts. 

En la tesi doctoral  havia explorat les possibilitats  creatives de la diferència, és a dir,

investigava  amb  infants  com  podem  aprendre  del  que  passa  entre  les  persones,  i

titulava la tesi: “L’escola com una conversa entre desconeguts. Investigar amb infants a

través de llenguatges artístics”. Quina pràctica tenim els educadors en investigar l’espai

de la diferència, de l’alteritat, de manera imaginativa i creativa? Estem preparats per

afrontar aquest repte?

M’emporto  de  llatinoamèrica  el  sentit  d’humanitat,  de  cooperació,  la  capacitat

d’imaginar allò que no hem vist mai, i començo a somniar en un espai on l’escolta i la

sensibilitat  són els  eixos  per a repensar el  sentit  de l’educació avui.  Uns eixos que

moltes vegades he trobat a faltar en àmbits acadèmics regits per la competició i  la

producció frenètica del coneixement, com si es tractés d’una mercaderia. 



La  Casa  Voladora (www.casavoladora.wordpress.com)  vola  a  prop,  escoltant  les

necessitats  del  context  on  es  troba,  però  procura  també  ampliar  la  seva  capacitat

d’escolta,  obrint-se  al  món  amb  propostes  de  residències,  intercanvis,  seminaris

puntuals... per a tothom que tingui inquietuds al voltant de l’educació. La invitació és

senzilla: obrir-nos a la recerca educativa des de l’experiència de convivència, escoltar i

crear junts, respectant els ritmes vitals de cada persona; recordant a la ment que no es

pot oblidar del cos, és així que a La Casa Voladora parlem d’investigació educativa en

moviment, preguntant-nos com estem presents en la relació amb l’altre. El moviment i

les  possibilitats  expressives  del  ser  s’investiguen  també  a  través  de  tallers

d’experimentació en el creuament de llenguatges, on l’art i l’educació entren en diàleg.

Destaco  doncs  la  iniciativa  de  La  Casa  Voladora com  un  espai  per  a  la  formació

d’educadors-investigadors  en  un  temps  incert  que  ens  impulsa  a  imaginar  nous

escenaris per a l’educació i la investigació educativa.  
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