
Atendre i provocar, dues accions amb potencial educatiu

Trenta persones es disposen a caminar. Cada una d’elles comença la marxa en un 

punt diferent de la ciutat, però totes van de la perifèria cap al centre. Caminaran soles 

durant tres dies seguint una línia que s’ha dibuixat arbitràriament sobre un mapa. 

Quan arribin al centre, faran el camí a la inversa durant tres dies més. Amb aquestes 

indicacions els professors Jan Masschelein i Wim Cuyvers ens inviten a descobrir la 

ciutat d’Atenes i a qüestionar-nos com l’espai públic pot ser un espai educatiu. 

L’experiència té lloc durant la primera quinzena de novembre de 2013 i forma part 

del programa del Postgrau en Educació de la Universitat de Lovaina, Bèlgica. Cada any 

estudiants i investigadors es reuneixen en alguna ciutat del món per “copiar la línia”. 

El Professor Masschelein insisteix en el valor educatiu de la còpia, de la repetició d’un 

traç, ja sigui en la transcripció d’un text o en trepitjar més d’una vegada el mateix 

recorregut. És un exercici sobre l’atenció, sobre la possibilitat de captar el que sorgeix 

de nou quan ens sometem a l’autoritat del camí, sempre imprevisible. Atenes, en 

plena crisi social i econòmica, mostra un panorama desolador; és impressionant la 

quantitat d’edificis buits, tan d’antics comerços que han hagut de tancar, com de blocs 

de pisos sencers que ara són edificis fantasmagòrics. Se sumen a aquesta arquitectura 

obsoleta els panels publicitaris sense anuncis i els bancs on ningú hi seu. On és la gent 

pobra?... A l’altre plat de la balança, els bars i comerços dels barris de classe alta i les 

zones turístiques prop de l’Acropolis segueixen oferint la postal de ciutat globalitzada.



Plaça Exarchia. Atenes

Les Kalimeras, un grup de recerca i creació educativa constituït per tres persones que 

participem en aquesta experiència, decidim conèixer la realitat atenense escoltant 

també les veus dels seus ciutadans (recerca online: www.unexpectednow.wordpress.com). 

A mode de provocació i per obrir converses amb desconeguts creem un joc en tres 

espais diferents: la plaça Exarchia, un dels barris on hi ha més activisme, la plaça 

Monastiraki, en ple centre turístic, i la Universitat Panteion de Ciències Socials i 

Polítiques. “Què està passant amb els espais buits a Atenes? És possible fer alguna 

cosa en aquests espais?” són les preguntes amb què iniciem la conversa quan la gent 

s’atura curiosa en veure que hem creat un quadrat buit al terra i que l’anem omplint 

amb els objectes particulars que trobem en cada context. Objectes que ens informen 

de com s’habita cada indret. 



Universitat Panteion. Atenes

Els estudiants universitaris ens contesten que els preocupa la seva vida personal, però 

no la ciutat; alguns professors responen que la naturalesa ja s’encarregarà d’omplir els 

espais buits. Un jove anarquista ens explica que la gent té més por que mai per la forta 

repressió feixista. Cito només algunes de les respostes obtingudes, prou significatives 

per adonar-nos de com es viu el sentit de consciència i acció col·lectiva caracteritzada 

avui per la passivitat, la por, la indiferència. 

Què podem aprendre de l’espai públic si el llegim com a mirall d’un estat anímic de 

l’home contemporani? De quina manera els educadors podem contribuir a crear noves 

geografies amb el que ja existeix? Què passa quan l’escola surt de veritat al carrer? 
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