
Mirades transformadores o quan la imaginació vola en globus

Fa pocs dies que he arribat a Catalunya després de viure un any fora. El fet de tornar 

m’ha despertat moltes sensacions, emocions, pensaments... és un trànsit que el cos viu 

amb intensitat. Volia compartir-vos una reflexió a propòsit del meu retrobament amb 

les persones conegudes. Malgrat la distància física una guarda records, percepcions 

concretes de la família, dels amics, de les persones que per un temps queden lluny 

però a prop del cor. A la tornada contrastes aquests records amb la impressió 

que deixa ara en tu el cos de l’altra quan us abraceu i de sobte t’adones que és un 

moment indefinible, pel qual no hi ha paraules. En la mesura en què passen els dies, 

descobreixo que algunes de les meves idees sobre aquestes persones conegudes ja 

no són les mateixes que abans. És com si haver-me separat d’elles durant força temps 

em permetés ara tornar-les a mirar de nou, i les convertís en persones una mica 

més desconegudes per mi. Per exemple, mentre converso amb un familiar, m’adono 

que la relació amb tal persona em portava en altres temps a una forma concreta de 

respondre i ara sembla que puc interactuar d’altres maneres. Si estem atents en el joc 

de les relacions amb les persones podem sorprendre’ns trobant desconeguts en el que 

creiem més familiar, fins al punt en què nosaltres mateixos ens descobrim diferents. 

Crec que la mirada de l’educador té a veure amb aquesta capacitat de ressaltar la 

novetat allà on la majoria veu una idea fixa o una estructura ja sabuda. L’educador 

té la força i la subtilesa d’obrir-se al mateix temps a la multiplicitat de l’existència i a 

la singularitat de cada situació, per poder extreure’n sempre un aprenentatge. I no 

només de cada situació, també de cada persona, l’educador és aquell qui sap veure 

en cada ser les virtuts que el fan únic. Per tant, és sempre una mirada amorosa, no 

carencial sinó possibilitadora, de reconeixement i confiança en l’altre, el que identifica 

els nostres mestres. 

Al cap de dos dies de la meva arribada em trobo amb el Jordi Enrich, un dels meus 

mestres, i compartim emocionats moltíssimes anècdotes. M’explica que a l’estiu va 

viure una experiència molt especial i el seu relat em permet pensar en les mirades 



transformadores. El Jordi fa temps que va contactar amb una empresa fabricant de 

globus aerostàtics i els va proposar de reciclar les teles dels globus en desús explorant 

altres utilitats possibles. 
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Combinant les seves habilitats com a artista i educador el Jordi concreta el projecte 

“Iglú de vent” (www.igludevent.cat) que engloba diferents accions creatives a partir 

d’aquests globus que ja no volen. “En el taller d’aquest estiu érem persones de 

diferents indrets del món que vam estar convivint una setmana amb el propòsit 

d’explorar junts com transformar la tela dels globus en altres objectes possibles. Ens 

reunim al voltant del globus estirat al terra, com si es tractés d’un mamut que hem 

de disseccionar i repartir entre tots. Convido a percebre les particularitats d’aquest 

material a través de tots els sentits i animo a que cadascú explori com li pot donar una 

nova vida” – m’explica el Jordi.
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Comparteixo aquesta experiència perquè crec que té el potencial de recordar-nos 

que l’educació és una invitació a ser creatius, a mirar cada vegada com si es tractés 

de la primera vegada. Per assolir aquest estranyament de la mirada és necessari estar 

atents al que ja existeix entre nosaltres, com en el cas d’aquestes teles que havien 

quedat arraconades fins que algú va tenir la capacitat de redescobrir-les i fer volar la 

imaginació amb elles. 

I si ens preguntem què ens sobra en lloc de què ens falta? Aquesta pregunta és una 

de les meves preferides, perquè m’ensenya que si estem atents al que està present 

entre nosaltres tenim de tot! I aquest tot es pot multiplicar si som creatius. Però la 

capacitat d’una mirada transformadora és una actitud que no interessa en les societats 

de consum i per això en els plans educatius es tendeix a associar la creativitat a la 

producció més que a la transformació. Com a contrast, en països més pobres aquesta 

actitud creativa transformadora és clau per a la supervivència de les persones i s’aprèn 

com a condició vital. 



Penso que és un moment molt oportú perquè els educadors d’arreu ens plantegem el 

repte d’aprendre i ensenyar mirades transformadores. 
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