
Què podem aprendre els educadors dels ballarins?

Vull compartir amb vosaltres un conte que vaig llegir quan tenia sis anys i que avui 

encara m’acompanya. És la història d’un home viatger que en una de les seves 

travessies decideix fer una pausa per descansar i es construeix una cabana amb fustes 

que troba pel camí. En fer-se de nit comencen a caure gotes d’aigua però, per sort, 

l’home  finalitza la construcció abans que la pluja fina es converteixi en una forta 

tempesta. De sobte algú truca a la porta, una noia que de camí al poble s’ha perdut 

en l’agitada foscor. L’home li ofereix aixopluc. Al cap d’unes hores algú truca de nou, 

és una velleta empapada d’aigua; l’home volta el cap per mirar l’espai de la casa, ‘és 

molt petit’ pensa, però no pot deixar-la fora amb aquest temps! Al llarg de la nit van 

arribant altres persones demanat refugi i l’home amablement els ofereix lloc. No es 

preocupa ja per si hi cabran o no, els fa passar, i és curiós perquè cada vegada són més 

i més persones, però totes caben dins la casa...

Aquest conte em va commoure, encara recordo que el llegia repetidament com qui 

intenta resoldre un misteri: ‘Quines propietats té aquesta fusta? Com és possible 

que en un espai tan petit hi pugui cabre tanta gent?’ em preguntava inquieta. Avui 

recupero aquesta historieta per pensar com els educadors habitem l’espai d’una aula. 

Què fan els nostres cossos quan estem amb els infants? Prestem atenció als gestos que 

repetim habitualment i als moviments del cos que de sobte ens sorprenen? 
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Molt sovint partim d’un supòsit, com per exemple, que en una casa petita hi caben un 

número màxim de persones. Si ens aferrem a tal suposició el nostre cos ho tradueix 

en un gest concret que repetim com un automatisme, cada vegada que algú truca 

a la porta no obrim perquè és la resposta que concorda amb la idea prefixada. La 

ment s’expressa a través de la nostra gestualitat; si els nostres gestos sempre són els 

mateixos això ens ha de posar en alerta! Significa que ballem l’educació com una dansa 

programada, i aquest tipus de coreografia acaba avorrint a l’espectador i converteix el 

ballarí en una persona narcisista. Afortunadament, però, la vida és un constant devenir 

entre el plugim i la tempesta; això permet que en ocasions els mecanismes incorporats 

deixin de funcionar com un preveu. Hi ha moments en què sentir-nos descol·locats 

ens porta a ballar altres ritmes i sorgeix de nosaltres un gest desconegut, obrim la 

porta sense saber com ho farem per cabre-hi tots. Sorprenentment acabem trobant 

la manera, apareixen altres formes possibles d’entrar en relació i les parets de l’aula 

s’expandeixen. Quan el nostre cos acull l’altre es genera una experiència vital que 

traspassa qualsevol barrera física, ens convertim en una caixa de ressonància. El so de 

l’ hospitalitat és incapturable, es propaga infinitament.   



Imatge del seminari “Poètica del cos per educadors”

Universitat Nacional de Córdoba. Argentina.

I l’ hospitalitat, la capacitat de respondre amb un gest acollidor, ens torna més 

lleugers, perquè demana un cos tranquil, disposat, atent, flexible. Què podem 

aprendre els mestres dels ballarins? Quan un ballarí improvisa escolta  el que emergeix 

en el contacte amb un altre ballarí i educa el seu cos de tal manera que li permet estar 

receptiu al xoc inesperat amb un altre cos. En una classe d’improvisació dediquem 

un temps a explorar a través dels nostres cossos en moviment i en relació, i de tant 

en tant, fem pauses per parlar i pensar junts sobre què ens passa quan ballem i ens 

deixem suggerir per la presència d’una altra persona. Si passem per alt l’instant 

creatiu no aprenem res, en canvi si parem i comentem què ha passat, com hem sentit 

que creàvem una determinada situació, d’aquí sorgeix un saber sobre els processos 

creatius que ens enriqueix i ens descobreix nous camins. Què passaria si a l’escola els 

espais no resolts a priori es veiessin com una oportunitat educativa? Probablement 

s’activaria en tots una actitud molt més reflexiva, com en les classes d’improvisació, 

que ens obliguen a qüestionar constantment el sentit del que anem generant i 

compartint. 



Però no se’ns ha educat per obrir-nos a l’imprevist i, per tant, no és estrany que per 

a molts educadors resulti incòmode i prefereixin tenir sempre unes pautes a seguir. 

Sembla que cada vegada s’introdueixen formes més protocolitzades per a la resolució 

de conflictes o de situacions inesperades a l’escola. Com a contrapunt, imagino una 

formació universitària de mestres on es contempli l’aprenentatge de la improvisació, 

que ens ajudi a prendre consciència sobre com posem en joc els discursos educatius a 

través del cos, que ens faci més atents a les nostres inèrcies i ens permeti reconèixer 

què ens afecta i com reaccionem, que ens animi a conèixer-nos millor i a sentir-nos en 

confiança per obrir-nos a l’imprevist. 
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‘Quines propietats té aquesta fusta? Com és possible que en un espai tan petit hi pugui 

cabre tanta gent?’ em preguntava inquieta. Avui tinc la certesa que quan una escola 

s’obra al món és perquè les persones que l’habiten es preocupen per trobar el gest 

precís que demana cada instant, són bons mestres-ballarins. 



 

Noemí Duran Salvadó

Doctora en Art i Educació

Especialista en moviment i expressió del ser


