
Mirades d’art que ens obren al món

La Silvina em convida a casa seva, sento curiositat per saber com serà el seu espai... 

Després d’una hora de viatge allunyant-me del centre de Buenos Aires, arribo per fi 

a un barri tranquil envoltat d'arbres. Em rep amb uns mates com és costum aquí; de 

seguida ens deixem endur per la conversa. Mentre l’escolto observo atenta l’espai, 

ple de teles que formen cabanes, objectes de fusta, petits instruments musicals... 

és l’escenari de joc dels seus fills. Ella em diu alguna cosa però desconnecto per 

uns instants, m’he quedat contemplant les nines. Són totes de roba i amb el rostre 

desdibuixat, no tenen ulls, ni nas, ni boca; la cara és una tela llisa. La Silvina, que 

és molt sensible, s’adona de la meva sorpresa i agafa una nina: “Com la veus, com 

està?” em pregunta. “Està tranquila i mou els ulls cap a mi i cap a tu, perquè s’adona 

que parlem d’ella” li responc. La Silvina i jo ens posem a riure; que divertit imaginar 

l’expressió de les nines!  

El gest de la meva amiga d’invitar-me a sentir un rostre concret en una superfície 

blanca em fa pensar en les mirades d’art. Les mirades d’art no imposen formes 

correctes o incorrectes de mirar, sinó que respecten la manera singular amb què 

cada persona s’obra al món. És per això que esdevenen imprescindibles en la tasca 

educativa quan entenem que el sentit profund de l’educació recau en l’encontre amb 

l’altre. Si l’aprenentatge vital sorgeix quan descobrim maneres possibles de relacionar-

nos amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el món, què poden aportar les 

mirades d’art en aquesta exploració? De quina manera els llenguatges artístics poden 

mediar aquestes relacions i transformar-les en un terreny fèrtil per a l’educació?  

Entrar per primera vegada a la casa de la meva amiga em predisposa a estar 

atenta.  M’obro a un espai que encara no conec i m’agrada deixar-me sorprendre. Per 

això, la meva actitud és més aviat passiva, contemplo, escolto i deixo que els detalls 

vinguin a mi. La cara de les nines reclama la meva atenció, és una superfície buida 

que en un primer moment m’inquieta, em fa sentir estranya perquè surt de la meva 



referència habitual. Però, en un segon moment, gràcies a l’acompanyament de Silvina, 

aquest estranyament és converteix en una suggerència a viatjar, a imaginar rostres 

possibles. Tres requisits enriqueixen aquesta experiència: en primer lloc, la sensibilitat 

entesa com a passivitat, l’actitud d’algú que arriba a un indret desconegut i, enlloc de 

començar a donar-se explicacions de perquè les coses són de determinada manera, 

opta per la quietud i la contemplació. En segon lloc, la riquesa d’un espai on menys 

és més; si la cara hagués estat dibuixada jo no m’hauria deturat a pensar en totes les 

formes possibles que pot tenir un rostre. En tercer lloc, la presència d’algú que ens 

acompanya a perdre’ns, que ens dóna la mà, que ens transmet confiança i ens recorda 

que no estem sols quan ens obrim a l’imprevist.

Imaginar el rostre d’una nina pot semblar una experiència senzilla, per alguns absurda, 

compliquem-ho una mica més: com m’aproximo als rostres de les persones amb qui 

em creuo en el dia a dia? Si observem amb deteniment les experiències de convivència 

podem adonar-nos que tendim a voler entendre l’altre, a definir-li el rostre. En molts 

debats, lleis i textos sobre educació es fa referència al diàleg com a via d’accés per 

a la comprensió total de l’altre, com si això fós possible. S’utilitza la paraula “diàleg” 

amb molta facilitat i crec que seria interessant qüestionar què ens passa en una 

experiència de diàleg. Mai acabem de conèixer l’altre, fins i tot cada persona és un 

enigma per sí mateixa. En aquest sentit, proposo que enlloc de pensar la diferència 

com una cosa externa que senyalem amb el dit, ens aturem a escoltar el que ressona 

dins nostre quan ens creuem amb el rostre de l’altre. Això ens demana canviar la 

pregunta que etiqueta i conclou: “qui és o qui sóc?”, per la pregunta que escolta i obra 

móns possibles: “què em passa?” quan entro en relació amb mi mateixa, amb altres 

persones, amb el món.

Per tal que els llenguatges artístics puguin enriquir l’educació, proposo viure’ls des de 

les preguntes possibilitadores i no concloents. D’aquesta manera deixem de concebre 

l’art com una pràctica per decorar o representar el que ja sabem i parlem de "mirades 

d’art" que ens obren a les ressonàncies imprevisibles que provoca l’encontre amb 

l’altre. Un encontre que és el cor de l’experiència artística i també de l’experiència 

educativa.
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