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La rotllana neix de la necessitat de retrobar-se amb l’altre a tra-

vés de la mirada, entesa com un vincle d’unió, com un punt de 

connexió. A partir de l’experiència personal com a monitora en el 

món del lleure i com a persona vinculada al món de l’audiovisual, 

he traçat un camí d’investigació que parla sobre tu i jo, és a dir, de 

nosaltres, amb la intenció de desglossar, reflexionar i entendre des 

d’on es creen els nostres vincles i sobre quina base ens relacionem.

En el recorregut que m’ha dut de l’individu al grup, i viceversa, el 

joc i el llenguatge visual adquireixen un paper principal. No només 

es converteixen en eines de transformació, sinó que a través de 

l’experiència i la reflexió posen en acció la mirada. La mirada s’im-

plica dins l’escena de manera atenta, amb l’objectiu de captar les 

diferents capes de la realitat, i es converteix en una mirada curosa, 

comprensiva i propera. 

Paraules clau: lleure, llenguatge visual, joc, mirada atenta, 

rotllana, altre, disseny experimental

La rotllana nace de la necesidad de reencontrarse con el otro a través 

de la mirada, entendida como un vínculo de unión, como un punto 

de conexión. A partir de la experiencia personal como monitora en el 

mundo del la educación en el tiempo libre y como persona vinculada 

al mundo del audiovisual, he trazado un camino de investigación 

que habla sobre tú y yo, es decir, de nosotras, con la intención de 

desglosar, reflexionar y entender desde donde se crean nuestros 

vínculos y sobre qué base nos relacionamos.

En el recorrido que me ha llevado del individuo al grupo, y viceversa, 

el juego y el lenguaje visual adquieren un papel principal. No solo se 

convierten en herramientas de transformación, sino que a través de 

la experiencia y la reflexión ponen en acción la mirada. La mirada 

se implica dentro de la escena de manera atenta, con el objetivo 

de captar las diferentes capas de la realidad, y se convierte en una 

mirada cuidadosa, comprensiva y próxima. 

La rotllana is born out of the need of running into the others throu-

gh a gaze, known as a bond, like a connection point between us. 

Based on my personal experience as an instructor in the world of 

leisure and as an audiovisual linked person, I have drawn up a plan 

of investigation talking about you and me, meaning us, with the 

intention of itemise, consider and understand from where our bonds 

are built and on which basis we interact. 

During the path that has led me to the group, starting with the 

individual, and vice versa, the game and a powerful visual language 

have achieved the main role. Both of them, not only have become 

tools of transformation, but through experience and reflection, they 

have put the gaze in action. 

The gaze is involved into the scene in a watchful way, with the aim 

of grasping different layers of the reality, turning into a curious, 

understanding and close gaze. 
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d’on neix1.

Tot projecte neix a partir d’un punt de partida determinat, personal o de grup, i és 

a partir de l’autoria particular o col·lectiva, que ens posicionem davant d’una idea, una 

reflexió o una obra artística. El punt de partida pot ser una necessitat, una emoció o, 

com en el meu cas d’un reclam. Un reclam que procedeix de dues històries en concret: 

La primera, la història de la petita Martina, una noia que reclama la importància de la 
presència de l’altre.

 “Mai no oblido les mirades que m’acompanyen dia rere dia. D’entrada no em 

trobareu mai a primera fila, sempre intento amagar-me entre les cadires i les taules 

situades més cap al final. Em fa una vergonya terrible que em preguntin en públic 

i hagi de respondre. Per contra, en el meu imaginari veig a aquella nena que desitja 

seure a primera fila, valenta i disposada a respondre davant de qualsevol pregunta… 

Però només és un pensament passatger perquè, confesso, em sento ben còmoda allà 

al darrera, on sempre soc. És innegable que els infants tendim a reclamar certa aten-

ció en el moment en què creiem que hi ha absència d’aquesta, i la necessitem. N’hi 

ha que reclamen l’atenció constantment i d’altres que se submergeixen en el silenci, 

potser perquè no els cal o perquè no saben com dir-ho. Però també n’hi d’altres que 

reclamen atenció des de la subtilitat, sense a penes veu i que sovint passen desa-

percebudes, sense èxit. No cal que us digui que m’identifico plenament amb aquesta 

darrera categoria.

Tinc el costum d’anar al meu ritme, m’endinso en el meu món particular i m’entretinc 

amb allò que més m’agrada (els llapis de colors i les joguines de construcció, sempre 

indispensables). Així em passo moltes tardes. Però encara que m’encanta que ningú 

no em molesti, quan estic navegant  pel meu univers, admeto que a vegades trobo 

a faltar… una mirada. Una mirada que em busqui i que em trobi (sense ser intrusiva), 

que s’apropi i que em deixi anar: com vas? Necessites res? Puc ajudar-te? Et passa 

alguna cosa? Només això.

De mirades com les que acabo de descriure n’he trobat en diferents contextos i situa-

cions. Però no han estat potser totes les que necessitava en determinats moments. 

Per això, davant d’aquesta absència de mirades he après a viure en silenci i a no com-

partir tot allò que sento. Amb el temps t’acostumes a aquest silenci i es fa difícil sortir 

de la closca. Ara em limito a assentir i a dir:  “si, estic bé”. 

En aquest context, en aquesta manera de fer, és fàcil que et deixin de veure, simple-

ment perquè desapareixes -o el que és pitjor- perquè fer mandra apropar-s’hi.”

Per altra banda tenim la segona història, que és l’experiència que he viscut com a 

monitora. Fa cinc anys que formo part del món del lleure i de l’equip de caps del cau 

Roger de Flor de Tiana.

En el món del lleure les activitats i els recursos generalment van dirigits a infants 

i a joves. Conceptualment es tracta d’un espai que incentiva el creixement de la nostra 

part, podríem dir, més humana, i que també gestiona les emocions i el pensament 

a través de determinats valors i el contacte amb la naturalesa. És un espai d’apre-

nentatge i de convivència, en què es tracten temes que difícilment tractem en el 

nostre dia a dia (com els sentiments, l’amor, el sexe, el compartir…) En aquest sentit, 

podríem afirmar que el lleure és un complement del sistema educatiu. 

Certament, és molt gratificant formar part d’aquesta comunitat. Però cal tenir en 

compte que quan en formes part se t’exigeix un compromís absolut i un alt grau de 

responsabilitat. Encara que sigui una tasca voluntària cal tenir disponibilitat i assumir 

que és una feina de setmana rere setmana.

Sovint em pregunten què vol dir ser monitora? Doncs bé, una manera fàcil per enten-

dre-ho és pensar en les rotllanes que fem de grup.  

Què vull dir amb això? Ser monitora principalment és saber formar part d’un grup, 

i la rotllana ajuda a comprendre com és i com es comporta, ja que es transforma en 

un espai de confiança on es debaten temes, on les membres s’expressen amb llibertat 

“mai no oblido les mirades que m’acompanyen dia rere dia”
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d’on neix “mai no oblido les mirades que m’acompanyen dia rere dia”

i escolten també els raonaments de les altres, on s’adquireixen rols, on es juga, etc  

És la representació de com funciona el grup. De com estem i de com ens sentim. 

En aquest sentit el compromís més tangible, més físic, és ser responsable, (juntament 

amb altres monitores) de tot un grup d’infants. No són ni una ni dues…. Sinó que són 

vint-i-quatre.

Què vol dir ser responsable? Significa que el teu equip i tu heu de saber dinamitzar el 

grup perquè assoleixi la màxima capacitat d’autogestió. És a dir, que tothom tingui 

la capacitat d’expressar i  també la capacitat d’escoltar, entre tantes boques i orelles, 

que els temes que sorgeixin a debat siguin tractats amb màxim respecte, i on totes 

les opinions hi tinguin cabuda. La rotllana provoca, remou, estableix vincles i genera 

confiança, sempre respectant qualsevol diferència entre les unes i les altres. És una 

tasca complexa on els objectius i els reptes tenen molt a veure amb la intuïció i saber 

col·locar el punt de vista.

No puc amagar que ser monitora, per a mi, és una de les experiències més vives 

i amb més força que he viscut. Vius la dualitat de ser responsable de tota aquella colla 

d’infants i alhora en formes part. Et fas gran però en canvi reconnectes amb el teu jo 

de petita. És com aprendre a estimar.
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juguem?2. “mai no oblido les mirades que m’acompanyen dia rere dia”

Un dels aspectes més valuosos que m’ha ensenyat el cau és el poder del joc. D’entrada 

podem pensar que simplement és una eina d’entreteniment enfocada generalment als 

infants. El joc, però, té una significació molt més àmplia. Gràcies a ell i a les dinà-

miques que se’n deriven, es genera un espai comú que permet treballar de manera 

subtil diferents aspectes de la persona, tant a nivell personal com de grup. És inte-

ressant veure com les dinàmiques provenen de l’acció-reacció, i com ens permeten 

en certa manera desconnectar d’allò que ens envolta, desconnectar del raonament, 

per connectar i pensar amb el cos. De manera inconscient, dins el grup ens mostrem 

com som, com ens sentim, com estem, com pensem i com ens vinculem amb l’altre. 

Prenem com a punt de partida l’experiència d’aquell mateix moment i ens deixem en-

dur per la diversió però també per la intuïció, pel respecte i, finalment, per la reflexió. 

És per aquest motiu que gran part de la pedagogia que utilitzem dins al Cau es basa 

en el joc com a nucli central. A través d’ell fluïm mentre l’aprenentatge esdevé un 

procés que no imposa sinó que es viu i es construeix a mesura que avança. És emo-

cionant observar com el grup d’infants juga i interactua, i en conseqüència evoluciona 

i s’uneix.

La formalització d’aquest projecte s’ha desenvolupat a partir de la metodologia del joc 

i ha estat un procés simultani a l’elaboració i redacció de la investigació escrita. Amb-

dues parts s’han retroalimentat en el desenvolupament del projecte, i per tant, també, 

en el desenvolupament de la seva part conceptual. És per això, que els diferents jocs 

dissenyats, s’aniran intercalant en la memòria, provocant un diàleg entre ells (els jocs) 

i la part d’investigació. En aquest sentit els diferents processos d’investigació s’han 

convertit en cinc jocs, fet que m’ha permès posar en pràctica la mirada de la millor 

manera possible. Cada joc busca l’experiència i la reflexió. Es tracta simplement de 

provar, d’analitzar, de buscar, de repensar i de despertar curiositats. Hem de ser capa-

ces d’aturar-nos per mirar el nostre voltant i qüestionar-nos com mirem. D’aquesta 

manera la càmera i la imatge es converteixen en les eines fonamentals per a aquestes 

pràctiques.

Al llarg del procés, tots els jocs s’han anat transformant en metàfores que permeten, 

des d’un altre punt de vista, visualitzar l’exclusió, el poder performatiu del llenguat-

ge visual, l’atenció, les perspectives i el diàleg. Al cap i a la fi, el que s’aconsegueix 

és jugar amb les diferents capes de la realitat, poder-les palpar des de la mirada i 

afegir-hi un grau de consciència. Només es tracta de jugar.

El joc mai té un punt final, no es tanca. Està obert a tothom. El joc busca posar en 

pràctica la mirada, curiosa i activa, amb la finalitat de buscar nous enquadraments, 

nous diàlegs i relats, noves idees i imatges, noves reflexions, noves conclusions… 

El joc mai s’atura, perquè l’aprenentatge i l’experiència no s’acaben mai. 



“Arribar i muntar
ser responsable

tenir energia
preparar activitats

conviure
riure, molt
estimar-se

netejar
cuidar i cuidar-se

portar una trena de fil al cap
estar, només estar
mirar les estrelles

caminar
fer petons de bona nit
formar part d’un grup

marxar d’aquí.”

breu text que vaig escriure als campaments 
2019 de Llops i Daines.

* totes les fotografies a continuació són pròpies. Estàn aprovades per les famílies dels infants i els mateixos infants. 

Realitzades als últims campaments de Llops i Daines a l’estiu del 2019.
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la rotllana3. “no naixem, ens neixen”

La rotllana és el conjunt de persones que conviuen en un mateix espai delimitat per 

elles mateixes. Tothom es pot mirar als ulls, ningú està d’esquena, per tant tothom és 

visible. Dins aquesta estructura es comparteixen històries, reflexions, debats…  

La rotllana existeix gràcies a tots els vincles que s’estableixen a partir d’una base 

forta d’amor i de respecte. És molt important perquè ens fa sentir part d’un grup, i en 

conseqüència el grup ens reconeix. De rotllanes n’hi ha de molts tipus: la de la família, 

la de les amistats… Però n’hi ha una, encara molt més gran, que les inclou totes: la 

social.

Tenint en compte que l’aspecte més important de la rotllana som les persones, no-

saltres som les peces imprescindibles per construir-la i, per tant, per aconseguir que 

es converteixi en un grup. Així doncs, si volem entendre i analitzar com funciona el 

nostre cercle, en primer lloc hem de conèixer les persones que hi conviuen, és a dir, 

analitzar-nos a nosaltres mateixes. 

Les relacions entre els éssers humans, certament, mai no han estat fàcils, i molt 

menys encara si s’estructuren des de la verticalitat, és a dir, des de la necessitat que 

tenim de sentir-nos superiors envers l’altre. La verticalitat, doncs, impossibilita que 

des d’un inici la nostra rotllana sigui igualitària (horitzontal), i per tant fa que tam-

poc ho siguin les nostres relacions i vincles. D’acord amb Rosi Braidotti1 “el concepte 

humà sempre ha estat carregat de relacions de poder, d’inclusió i exclusió. No ha 

estat mai un terme neutral ni un tema inclusiu” (2019).

Segons la filòsofa Begoña Román2, el nostre context històric ve d’una antropologia in-

dividualista liberal (2019), on el protagonista que l’abandera és un home (recalca home 

i no dona) que s’ha fet a si mateix: el self-made-man. És a dir,  l’home que reivindica 

la seva pròpia autonomia personal.

D’entrada podem pensar que l’autonomia és un valor 

essencial, de fet és molt necessària per a la construcció de 

la nostra persona. Però l’autonomia que defensa el self-

made-man, el cowboy més dur de l’oest, segons l’anomena 

Román, no vol dependre absolutament de ningú. Ell (el 

cowboy) creu de veritat que sol pot aprendre a caminar, 

a construir, a ser… Creu que ho pot fer tot, sense cap 

mena d’ajuda. Directament, no necessita l’altre. Per tant el 

problema d’aquesta autonomia apareix quan el missatge 

de “jo puc sola” l’interioritzem de tal manera que acabem 

oblidant l’altre i, per tant, el nosaltres.  

L’artista Mireia Sallarès3, en el llibre del seu projecte Com 

una mica d’aigua al palmell de la mà (2019) explica una 

conversa que estableix amb Noa Treister (artista d’origen 

israelià) de la qual n’he extret el següent paràgraf:   

 “Per ella l’amor essencialment és relació. I que 

el socialisme és una societat basada en les relacions i el 

capitalisme és una societat basada en les persones. Va dir 

que el capitalisme comença amb la paraula <<jo>>: és 

una col·lecció de <<jos>> […] Segons ella tota la idea del 

<<jo>> és una idea repressiva, perquè per tenir èxit en 

la societat capitalista actual has d’eliminar totes aquelles 

parts de tu que no serveixen per a la conformació d’un 

<<jo>> coherent i compacte” (Sallarès, 2019 : 65).

Aquesta idea del “jo” equival a la figura del cowboy que té 

el focus fixat en l’obsessió d’assolir la màxima autonomia, 

fet que provoca que els vincles que conformen el nosaltres 

es vegin afectats. Aquesta necessitat de distància envers 

l’altre també ens obliga a transformar-nos en persones 

Begoña Román doctora en 
Filosofia per la Universitat de 
Barcelona i professora de la 
mateixa Facultat. És membre 
del grup consolidat d’in-
vestigació “Aporia: Filosofia 
contemporània, Ètica i Políti-
ca”. És presidenta del Comitè 
d’ètica de Serveis Socials de 
Catalunya i vocal del Comitè 
de Bioètica de Catalunya. El 
seu àmbit d’especialització 
és l’ètica aplicada a entorns 
professionals i organizatius, 
àmbits en els quals impar-
teix docència universtària i 
formació en institucions. Ha 
estat secretària executiva de la 
Càtedra Ethos de la Universitat 
Ramon Llull, on va impartir 
classes fins el 1997.
Entre les seves últimes pu-
blicacions destaquen Ética en 
los servicios sociales (Her-
der, 2016) i, juntament amb 
Francisco Esteban, ¿Quo vadis, 
Universidad? (UOC, 2016).
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Rosi Braidotti és catedràtica 
de Filosofia i directora del 
Centre per a les Humanitats de 
la Universitat d’Utrecht (Paisos 
Baixos). Nascuda a Itàlia, va 
créixer a Austràlia, on es va 
llicenciar en la Universitat Na-
cional d’Austràlia a Canberra, i 
va realitzar els estudis de doc-
torat en Filosofia a la Sorbona 
(París, França). És considerada 
una de les pioneres en els 
estudis europeus de la dona, 
la seva carrera ha rebut múl-
tiples reconeixements, com el 
doctorat Honoris Causa de la 
Universitat de Linköping (Suè-
cia, 2013), el de la Universitat 
d’Hèlsinki (Finlàndia, 2007) i 
el Premi Erasmus de la Comis-
sió Europea (2010).
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la rotllana “no naixem, ens neixen”

fortes i dures, incapaces de mostrar les nostres febleses i debilitats davant de ter-

ceres persones. Perquè mostrar debilitat no és un concepte que formi part de l’ésser 

autònom.

D’aquesta manera, a partir d’una rotllana formada només de “jos” hem anat cons-

truint una societat intermitent (Sallarès, 2019). El concepte intermitència em fa pensar 

en aquells llums que s’obren i que s’apaguen automàticament. Aquesta sensació la 

trobem també en la nostra manera de fer, ja que si només pensem en nosaltres ma-

teixes, tenim carta blanca per decidir què fer i què no fer sense haver de pensar com 

afecta a les persones del nostre voltant. El concepte intermitència ens pot fer creure 

que no estem lligades a res ni a ningú.

Entenem la llibertat des de la individualitat? 
Els vincles suposen una cadena?

Mireia Sallarès defineix les persones com a subjectes agents i pacients (2019) alhora. 

Subjectes agents perquè tenim la capacitat de transformar i intervenir, és a dir, de can-

viar i fer. Subjectes pacients perquè a vegades ens trobem amb certes situacions que no 

les podem afrontar i que per tant ens limiten. Acceptar aquest doble factor ens porta 

a la idea que realment és impossible que siguem cent per cent autònomes. Tenim 

límits que no els podem superar soles i que ens empenyen a acceptar que necessitem 

l’ajuda d’algú altre: som dependents.

Segurament parlar de dependència ens provoca una reacció de rebuig. Volem evitar 

sentir necessitat de l’altre, tenir deutes o simplement sentir-nos dependents. Per-

què concebem i vivim la dependència com una condició vergonyosa. Ser dependent, 

però, no significa la submissió de l’una a l’altra, i en cap cas una pèrdua de la nostra 

autonomia. “Reivindico que hem de ser capaços de defensar que som subjectes de 

necessitats” (Román, 2019).

Som subjectes de necessitats i de dependència.  Per aquesta senzilla raó hem d’aban-

donar la figura del cowboy autosuficient i referenciar-nos amb la figura de l’astro-

nauta. Begoña Román defineix l’astronauta com a personatge autònom que se sap 

depenent i que té molt clar que la seva nau no s’enlairarà 

si darrere no hi ha un equip de persones. L’astronauta és 

conscient que forma part d’un equip, i en tot moment  sap 

que quan necessiti ajuda, aquest equip respondrà. 

La rotllana de la qual formem part implica la confiança 

que dipositem cap a l’altra, és a dir, saber que totes les 

membres que formen part del grup se senten recolzades 

les unes amb les altres. Aquesta és la veritable força de 

l’horitzontalitat: la relació entre els diferents “jos”. Els 

vincles que s’estableixen generen una identitat col·lectiva 

transformadora.

Segons defensa Rosi Braidotti, com a societat hem de ser 

capaces de debatre, de manera democràtica i crítica, què 

volem esdevenir i si som capaces d’aconseguir-ho. Hem 

d’obrir el nostre sentit de la identitat a una multiplicitat 

d’eixos i/o entitats (2019).

Però malgrat tot, la nostra rotllana segueix estant formada 

majoritàriament per “jos” que no acaben d’entendre quin 

és el significat de comunitat i què comporta el concepte 

nosaltres. L’objectiu és aportar tots els esforços necessa-

ris per tal de transformar aquesta rotllana individual en 

una de col·lectiva, on tothom hi tingui el seu propi es-

pai. D’aquesta manera poder desmuntar tota aquesta ficció 

individualista (Sallarès : 2019). “No hi ha llibertat sense 

dependència, perquè no podem sols, ni ningú s’ha fet a si 

mateix. No naixem, ens neixen.” (Román, 2019)

No naixem, ens neixen. En aquest punt recau la importància 

d’estar aquí, al teu costat, a la rotllana. 

Mireia Sallarès es va formar 
en Belles arts a la Universitat 
de Barcelona i en cinema a la 
New School University i Film 
& Vídeo Arts de Nova York. 
Treballa com a realitzadora 
independent de documentals i 
viu en trànsit entre Barcelona, 
Mèxic DF i altres ciutats, on 
duu a terme els seus projectes 
artístics. Sallarès utilitza el 
vídeo com una via de recerca 
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Des d’un inici, la idea d’enquadrament ja feia temps que em rondava pel cap. 

Aquest és el primer joc que obre la porta a la resta de dinàmiques, i tot i que 

no partia d’una idea predeterminada de quin era l’objectiu, l’objectiu em va 

trobar a mi. 

El joc consistia en que set persones havien de retallar set fotografies amb 

l’objectiu d’obtenir nous enquadraments. Sense cap premissa marcada, ha-

vien de retallar allò que volguessin. Els resultats van ser els següents: nous 

enquadraments i fotografies marcades amb el seu corresponent buit. 

Em vaig adonar que el buit i el retall em portaven a pensar en la idea de l’ex-

clusió. Per una banda, l’exclusió es pot veure representada directament per la 

resta de la fotografia que no ha estat retallada i que, per tant,  deixa de ser 

rellevant. Per altra banda, es pot entendre que allò que ha estat retallat que-

di exclòs perquè no es vol que formi part del total de la fotografia. Sembla 

inevitable, doncs, connectar l’acció de retallar i l’exclusió perquè en qualsevol 

de les dues accions s’ha de triar:  allò que decideixes quedar-te i allò que no 

vols. En conseqüència allò que es descarta es torna invisible a la mirada.

Les persones que van participar en aquest joc, en el moment de retallar, no 

partien de la idea d’exclusió. Així doncs, posteriorment els vaig preguntar: 

“Si prèviament haguèssis sabut que l’acció de retallar es convertiria en un 

excercici d’exclusió, com l’hauries plantejat?”. Totes les respostes i imatges 

estàn recollides en dos petits llibres.

joc01 l’exclusió i l’invisible

retall 02
de la Sara
(una casa d’Oporto)

retall 01
de la Laia
(infants jugant a la platja)

*veure joc

https://drive.google.com/drive/folders/1t-Xn2C0-a-00l75vgZeecXTzVR_m9MCn?usp=sharing
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4. “constantment estem posant barreres contra l’emoció”

Recordo un dia en concret, al cau, quan analitzàvem l’activitat dels infants de la tarda 

anterior. Un dels requisits era dividir-los en petits grups. Així doncs, un cop explica-

des totes les dinàmiques de com funcionaria el joc, ens van demanar si ells mateixos 

podien fer els grups. Res en contra: es tractava d’un procés participatiu. De sobte la 

sala es va transformar en un veritable galliner: tots els infants anaven amunt i avall 

cridant. Des de la nostra mirada externa, vèiem com la rotllana s’anava desfent a me-

sura que cada un d’ells es col·locava en un grup o en un altre. El més preocupant era 

veure l’expressió desconcertada de dos infants que encara no s’havien mogut del seu 

lloc inicial. Ningú no els havia reclamat. La seva mirada amagava cert patiment. Im-

mòbils, davant de tothom, representaven l’evidència que estaven fora dels grups. No 

havíem previst que una acció, gens sospitosa de ser-ho, es convertís en una situació 

de violència. 

Generalment quan parlem de violència fem referència a l’ús de la força o de po-

der per dominar, coaccionar, malmetre, destruir… Però també ens vénen al cap 

imatges d’agressions, d’accions i reaccions  que sense ser tan evidents a simple vista, 

provoquen també dolor. A l’escena que he descrit anteriorment no hi havia cap indici 

visible de violència, però en canvi les conseqüències d’una situació de joc s’havien 

convertit en una agressió evident. Aquest havia estat l’efecte de la violència invisible, 

sempre tan difícil de detectar i sempre tan present.

 “Este uso de la violencia como raíz social se utiliza para que, primero, cier-

tos grupos sociales mantengan su situación de poder frente a otros; segundo, para 

que sean esos grupos sociales y no otros los que definan qué conocimientos deben 

integrar la cultura dominante; tercerot, para que sean ellos los que modelen la serie 

de mecanismos arbitrarios y costumbres que, mediante el mecanismo de la repetición 

que precede al de la reproducción, se creen normas invisibles a través de las cuales 

mantener su situación de poder sin hacer explícito el proceso de dominación”  (Acaso, 

2018 : 93).

En aquest sentit l’escriptora i periodista feminista Núria 

Varela4 (2017) defensa que no es tracta d’una violència 

més, sinó que estem parlant d’una violència simbòlica que 

ha estat i és present en la nostra construcció social. L’ésser 

humà es defineix com l’ésser que es vincula a través de 

relacions de poder i és justament el poder de la desigual-

tat que facilita la violència, de la mateixa manera que 

la violència alimenta la desigualtat. “Sin esa violencia el 

patriarcado no hubiese conseguido la submisión histórica 

de las mujeres” (Varela, 2017).

L’arrel social, doncs, s’ha construït en base una violència 

patriarcal, dominant i vertical, que pretén imposar, dividir 

i reproduir tota aquesta estructura de poder. I quina és 

la manera més eficaç per aconseguir-ho? La violència 

s’amaga sota el nom de normalitat. Normalitat són totes 

aquelles normes que interioritzem i acceptem per un bon 

funcionament de la societat. Com diu Maria Acaso5 “una 

violencia que se disfraza de otra cosa, lo cual es casi peor 

que la violencia que no se disfraza, que te llega de mane-

ra inesperada y te hace sangrar” (2018 : 93).

En aquest punt convé preguntar-nos sota quins fona-

ments s’ha construït aquesta normalitat. L’idealisme sens 

dubte és un dels primers fonaments, ja que és propi de 

la condició humana. L’ideal és l’obsessió de ser i fer tot 

allò que desitgem o que ens han fet desitjar: hem cons-

truït les nostres relacions, idees, experiències a partir 

d’un ideal que no deixa de ser un producte mental i per 

tant irreal.  Si busquem al diccionari la paraula “ideal” hi 

apareixen definicions com:
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nes a Ciutat de Juárez. Va ser 
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normalitat i violència “constantment estem posant barreres contra l’emoció”

“Exemple o model de perfecció”. Però què és la perfecció? Segurament mai no ho 

sabrem perquè allò perfecte no existeix en la nostra manera de fer i ser, partint de 

la base que nosaltres mateixes som éssers imperfectes. Així doncs, l’ideal de per-

fecció arriba a convertir-se un una frustració constant perquè mai podrem estar 

a l’alçada del nostre desig: convertir-nos en la versió més perfecte de nosaltres 

mateixes.  

Aquest idealisme, però, no només ens afecta directament a nosaltres sinó que afec-

ta de manera molt evident a les persones del nostre entorn. Cadascú té un esquema 

platònic, és a dir, una idea, un ideal seu intern. I sembla ser que ha de ser la persona 

externa qui ha de quadrar en el nostre esquema (Román, 2019). 

No podem evitar preguntar-nos, què passa si l’altra persona no encaixa dins el 

nostre esquema? L’hem d’excloure? Estem abocats, doncs, a realitzar constantment 

un exercici d’inclusió i d’exclusió de totes aquelles persones que ens envolten: “tu 

entres, tu no entres”. 

Maria Acaso (2018 : 102), basant-se més concretament en la situació escolar (ex-

trapolable en qualsevol context social i quotidià) ens ho explica molt bé: “como 

profesoras, construímos nuestras clases pensando en nuestro estudiante ideal. Esta 

construcción inconsciente deja fuera a muchos participantes, deja fuera a todos 

aquellos que no entran en esa categoría”. L’exlcusió afecta la nostra manera de re-

lacionar-nos i a la nostra autoestima.

Si imaginem l’exclusió com una actitud, aquesta podria ser girar l’esquena. Gi-

rar l’esquena a tot allò que no volem veure ni volem tenir en compte i que, con-

seqüentment, convertim en invisible. Des de ben petites, ens ensenyen a invisi-

bilitzar tot allò políticament incorrecte, incòmode. Per contra, no ens ensenyen 

a identificar-ho, gestionar-ho o i fins i tot transformar-ho (en el cas que sigui 

necessari). S’està ensenyant a desenvolupar un plec que oculti totes les diferències 

que existeixen i que formen part de nosaltres mateixes i l’entorn (Acaso : 2018).

 

Davant tot aquest funcionament d’excloure, d’amagar… què passa amb les emo-

cions? Com ens mostrem i com ens ensenyem al món? Inevitablement aquesta 

reflexió m’aboca a la incomoditat. Com d’incòmode pot arribar a ser veure algú 

plorant o expressant un sentiment de debilitat i de tristesa! És en aquest sentit 

que, com a conseqüència del fenomen inclusió-exclusió, optem moltes vegades per 

amagar les emocions, per tal d’allunyar-nos de la mirada de les altres. No ens han 

ensenyat a gestionar, identificar i treballar totes aquestes emocions, sovint contra-

dictòries, que no entren dins el marc teòric de felicitat, en què si el cowboy mostra 

tots les seves febleses i debilitats s’ensorrarà i necessitarà l’altre. 

“No ens fa patir la causa sinó, no tenir les eines ni els recursos per gestionar i en-

tendre aquest dolor. I cal formar per canviar, per tal d’aconseguir eines” (Sallarès, 

2019).

Si som incapaces de trobar un espai per manifestar la tristesa, com podrem abocar 

allò que ens neguiteja per poder-nos refer? On podrem ser vulnerables sense que 

això impliqui malestar? Ens adonem que volem fugir d’una part nostra molt íntima. 

La fragilitat és una característica de moltes altres coses, però que sempre acompan-

ya el concepte humà (Esquirol, 2006 : 126).

Hauríem d’acceptar que som éssers vulnerables i fràgils, i que el patiment, ente-

nent-lo com una expressió del nostre ser, també forma part de nosaltres. Viure fa 

mal, estimar fa mal, el partir ens fa viure. Vivim en una societat sense aparentment 

dolor, és a dir indolora. I que un humà si deixés de patir no seria humà, d’alguna 

manera patir ens fa humans (Sallarès, 2019).

Constantment estem posant barreres contra l’emoció. Com quan t’eixuguen les llà-

grimes de la cara i es queden a mig camí. Les esborrem sense deixar rastre. Aquesta 

negació al dolor ens transforma en éssers cada cop menys empàtics, més durs i 

encara més tancats amb nosaltres mateixos. Ens espanta plorar i veure l’altre patir, i 

per tant fugim. No ens volem fer càrrec d’aquestes emocions. No entra dins el nos-

tre ideal, o potser no hi estem preparades.
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No reivindico el patiment com a finalitat, sinó justament reivindico la necessitat 

d’expressar-nos, la necessitat d’acceptar que no tot és blanc o negre, que hi ha 

matisos. Es tracta de trobar la necessitat d’identificar i gestionar tots aquests senti-

ments que, finalment, ens fan ser com som.

Tots aquests conceptes que hem anat tractant com l’ideal, l’exclusió, la invisibilitat 

són conceptes carregats de violència simbòlica i que són justament aquests els que 

ens fan patir per patir. Perquè no parlem de patiment personal, sinó d’un patiment 

cultural vinculat a la lluita del reconeixement social.
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Quina és la funció de la lupa? Apropar-nos. Gràcies a la seva capacitat 

d’augment visual, ens apropa a tots aquells detalls que ens costa per-

cebre a simple vista. Aquest funcionament em porta a enllaçar-ho amb 

la capacitat d’atenció: quan prestem atenció a algú o a alguna cosa, 

en certa manera, ens hi apropem perquè ens interessa i perquè volem 

tenir-la present. Amb aquesta mateixa voluntat aquest joc consisteix 

a gravar l’entorn a través de la nova capa de realitat que ens ofereix la 

lupa, i prestar atenció a aquelles coses que volem destacar. La lupa ens 

ajuda a localitzar i augmentar moviments,  mirades, gestos, formes, 

sense deixar d’observar què està succeint en aquella situació, en aquell 

moment.

joc02 l’atenció

fotograma 01
la lupa
(la lluna a des de Tiana)

fotograma 02
la lupa
(l’Ari escalant)

fotograma 03
la lupa
(la mirada de la Laia)

per visualitzar el joc clica a la foto

*veure joc

https://vimeo.com/439150530


52 53

l’amor5. “l’amor és potència”

“(…) l’amor crea relacions entre individus i aquestes relacions creen el món” (Sallarès, 

2019 : 78).

Entenent la idea que exposa Mireia Sallarès sobre la inevitable connexió entre 

amor-relacions-món, l’amor és l’origen de totes nosaltres i per tant també del món. 

Sense perdre de vista l’essència del cowboy que alimenta la lògica individualista, ens 

podem preguntar quina és la significació de l’amor a partir d’una mirada col·lectiva. 

Què implica estimar? 

El capitalisme, des dels seus orígens, s’ha servit, en benefici propi, d’una concepció 

pròpia de l’amor que té com a finalitat fomentar una estructura social individualis-

ta i distant. En aquest sentit l’amor està directament vinculat amb els conceptes de 

propietat i identitat. Així “per a l’amor, la veritat i el treball no hi ha període de la 

història recent que no se l’hagi explotat i desgastat fins a buidar-lo de sentit” (2019  

:33, 34). Són conceptes que, segons Mireia Sallarès, ara mateix estan en crisis i són 

deixalla (2019).

L’amor identitari (Sallarès, 2019) és aquell que ens porta a estimar els nostres iguals 

per qüestió de raça, de religió o de nacionalitat, entre d’altres. Aquest amor és alta-

ment perillós perquè ens atribueix el poder d’exclusió, és a dir, ens atorga la capacitat 

de rebutjar perquè ens costa acceptar la diferència i la diversitat, impossibles d’en-

caixar en l’esquema platònic (Román, 2019). L’amor, doncs, se situa en un pla superfi-

cial que, en cap cas, pretén aprofundir en la relació. De fet, l’amor identitari el podem 

considerar una representació del no-amor perquè “el rebuig és una falta d’amor de 

l’altre” (Román, 2019).

D’altra banda tenim l’amor propietat que és aquell que ens converteix en objectes i 

propietàries alhora. En aquest cas sembla impossible aconseguir una relació equili-

brada i horitzontal. Estimar doncs, es pot convertir només en un acte de gelosia, de 

possessió i, en conseqüència, de pèrdua de llibertat i d’identitat. “El capitalisme ens 

ha fet tan estúpids que creiem que només podem estimar allò que posseïm” (Kollon-

tai, n.d. citat per Sallarès, 2019 : 59).

El predomini d’aquests dos tipus d’amor -identitari i de propietat- ens han abocat 

a fugir del compromís, perquè l’amor s’ha acabat convertint en una cadena que ens 

aferra i ens fa mal. En certa manera podem entendre com l’absència de reciprocitat ha 

provocat que ens costi tant estimar i per tant ser estimades. 

Hauríem de trobar la manera de reaprendre a ESTIMAR, en majúscules, amb l’objectiu 

de reinventar-nos a nosaltres mateixes. Per sort “l’amor ja té implícita la capacitat 

de transformar” […] “perquè l’amor, com la veritat, és essencialment un concepte 

nòmada que no s’atura, no sap de fronteres ni de propietat terrenal.” (Sallarès, 2019 : 

33, 34, 81)

Hem de ser capaces de transformar l’amor en un marc per crear noves aliances,  per 

establir nous vincles més forts i pròxims, on l’interès no sigui la finalitat, però per 

sobre de tot, que no ens privi de llibertat: “l’amor és potència” (Román, 2019).

Reinventar-se pot ser un procés llarg, dificultós i sense normes definides. Un primer 

pas però, en aquest procés de reinvenció, és sens dubte treballar l’atenció de l’una cap 

a l’altra, i viceversa. L’atenció provoca que l’individu es torni visible i que per tant si-

gui tan important la presència en les relacions entre unes i altres. “El respeto requiere 

una atención, y la atención acercamiento, una aproximación.”  (Esquirol, 2006 : 16) 

L’atenció ens permet, des de la presència, la consciència i la crítica, abandonar el jo 

(mirar-me a mi mateixa) per tendir al tu (mirar-te a tu). Tenim la capacitat d’ob-

servar què passa al nostre voltant i podem apropar-nos-hi a partir d’un gest, d’una 

mirada…  No es tracta, de fixar només un focus determinat sinó que hem de convertir 

l’atenció en una acció pausada, serena i reflexiva. L’atenció ens connecta i ens vincula. 

Sembla inevitable doncs, parlar de la mirada.
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A propòsit de l’activitat del primer joc desenvolupat, el Guim (una de les 

persones que hi va participar) va retallar totes les fotografies resseguint la 

forma d’allò que s’hi veia. És a dir, que va desafiar el format rectangle que 

entenem per enquadrament. En aquest mateix sentit, a la pel·lícula d’ani-

mació El meu veí Totoro de Hayao Miyazaki (1988), la protagonista, men-

tre juga al jardí de casa seva, troba un cubell foradat. Ella, curiosa, l’agafa 

i se’l posa davant de la cara. I és a través del forat del cubell que observa 

detingudament el seu entorn.

Les dues mirades, la mirada del Guim i de la protagonista d’El meu veí To-

toro , de manera inconscient, transformen l’enquadrament rectangular en 

una nova forma de veure’l i d’entendre’l. En general, la majoria de represen-

tacions del llenguatge visual (pel·lícules, fotografies, dibuixos) tendeixen a 

partir d’un format geomètric, delimitat per quatre angles. Aleshores, si as-

sumim que el llenguatge visual té límits, vol dir que estem abocades a ser 

espectadores? Per què no transformem l’enquadrament com fa la prota-

gonista de Totoro o el Guim? És aquesta transformació de l’enquadrament 

un primer pas per donar valor al poder performatiu del llenguatge visual? 

En aquest sentit, el joc consisteix a modificar l’enquadrament manipulant 

l’objectiu de la càmera. Trencar per crear un nou enquadrament, trencar 

per aconseguir una nova mirada.

joc03 la transformació

01 fotograma extret 
de la pel·lícula 
El meu veí Totoro.
(com mira)

02 fotograma extret 
de la pel·lícula 
El meu veí Totoro.
(el que veu)

01 fotograma del vídeo 
“transformació”
(la carlota menjant 
una pruna)*veure joc

https://vimeo.com/439151232
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la mirada6. “el lenguaje audiovisual entenderlo como una fuerza de transformación”

En el pensament i en la cultura occidental el sentit de la vista és considerat el més 

rellevant envers els altres. És per aquesta raó que el conjunt de sentits s’han vist con-

dicionats per una estructura jeràrquica que nosaltres mateixes hem anat construint. El 

sentit de la vista condiciona de manera directa com percebem el món. “La invención 

de la representación en perspectiva hizo del ojo el punto central del mundo percepti-

vo, así como del concepto del yo. La propia representación en perspectiva se convirtió 

en una forma simbólica que no sólo descibe sino que también condiciona la percep-

ción” (Pallasmaa6, 2005 : 15)

A partir del s.XX la cultura occidental ha patit una transformació tecnològica que ens 

ha portat a definir-nos com la nova “civilització de la imatge” (Esquirol, 2006 : 69).  

A causa d’aquesta transformació, el sentit de la vista ha assolit una posició de domini 

en aquest context on la imatge ha aconseguit un cert poder social. “La hegemonía de 

la vista se ha visto reforzada en nuestro tiempo por innumerables invenciones tec-

nológicas y una infinita multiplicación y producción de imágenes” (Pallasmaa, 2005 : 

20). 

Segons Josep M. Esquirol7 (2006, p.69) però, en lloc de considerar-nos la “civilització 

de la imatge”, proposa que ens definim com la “civilització de la pantalla”. La panta-

lla, la gran representant d’aquest nou món tecnològic, ha estat l’encarregada d’absor-

bir-nos i convertir-nos en simples espectadores de tot allò que ens envolta. Ens ha 

convertit en éssers passius sense capacitat d’implicació. La nostra mirada doncs, s’ha 

centrat a dominar tots els camps de la producció cultural i per contra afebleix l’empa-

tia, la comprensió i la nostra implicació en el món (Pallasmaa, 2005 : 21).

El constant bombardeig d’imatges, acompanyat d’un excés de pantallisme, ha estat 

determinant en el distanciament social de les nostres relacions personals. La nostra 

mirada es troba constantment distreta, perduda i desconnectada. Amb l’ús de les 

pantalles, l’ull ha après i s’ha acostumat a observar amb rapidesa. Tot allò que és lent 

i que demana un cert temps, es fa cansat i pesat. Aquesta 

dinàmica de funcionament genera dificultats per connec-

tar-nos interiorment i, per consegüent, ens distreu l’aten-

ció; no hi ha espai ni temps per interioritzar ni reflexionar. 

Tenint en compte que la pantalla ens dóna tots els ele-

ments necessaris i no ens exigeix implicació, ens conver-

tim en uns éssers amorfs, en posició passiva, on la nostra 

mirada deixa de ser crítica. La cultura de la pantalla, doncs, 

aprofita per condicionar-nos la mirada davant el món, més 

enllà de la nostra pròpia voluntat.

Per trencar aquest esquema de domini de la pantalla en-

vers la mirada, hem de deixar d’entendre i reduir el món 

com una sola imatge. Tot el que ens envolta és molt més 

complex i va més enllà de la superficialitat de la panta-

lla. No només existeix una capa que ens mostra el món 

sinó que n’hi ha moltes més. És per aquest motiu que no 

podem fer només una única lectura del nostre context i 

deixar-nos portar per allò que veiem a simple vista, sinó 

que hem d’exercitar la capacitat de mirar amb volum.

Per poder entendre a què ens referim amb volum, Maria 

Acaso parla, aplicat a la pedagogia, de dos conceptes en 

concret: els microdiscursos i els macrodiscursos (2018 : 

118). Segons ella el macrodiscurs és l’acte pedagògic i els 

microdiscursos les pedagogies invisibles. És a dir, els mi-

crodiscursos s’agrupen en un macrodiscurs que esdevindria 

l’acte pedagògic. Si ho apliquem a la mirada però, aquests 

microdiscursos són totes les accions que estan succeint en 

un mateix moment. El repte doncs, recau en la capacitat 

de la nostra mirada per captar totes les diferents capes de 

la realitat amb diferents significats.  

Juhani Pallasmaa és l’ar-
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professor d’arquitectura i degà 
de l’Universitat d’Arquitectura 
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Josep M. Esquirol és filòsof 
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Els microdiscursos aparentment inconnexos agafen forma i coherència quan formen 

part d’un macrodiscurs. Tots aquests microdiscursos són diferents capes d’informació, 

que estan succeint al mateix temps i que estàn expressant i modulant la situació al 

moment. 

“(…) El mundo se nos muestra, pero no automáticamente. En el fondo, depende de 

nosotros el que se nos muestre, y para ello hemos de aprender a mirar.” (Esquirol, 

2006 : 69). A partir de la reflexió d’Esquirol entenem el veritable poder de la nos-

tra mirada. La mirada activa, en volum, ha de ser capaç d’interpretar allò que veiem, 

capaç de distingir totes les capes de la realitat. És evident que totes partim d’una 

perspectiva determinada i d’una subjectivitat pròpia que ens fan observar d’una de-

terminada manera. Mirar doncs, no és capacitat innata sinó un procés d’aprenentatge.

Tot i que el nostre sistema s’ha construït en base a un llenguatge visual, com a 

principal sistema de comunicació, hem de fer l’esforç d’implicar-nos en la imatge 

per interpretar-la i així descompondre tots els components visuals que observem, de 

la mateixa manera fer visible totes les posicions que hem fet invisibles. Així doncs 

podem transformar i entendre el llenguatge visual com una eina que performa la rea-

litat on la mirada hi juga un paper molt important. “(…) Empezar a asumir el poder 

performativo (transformativo de lo social) del lenguaje visual, un cambio que nos 

llevaría a dejar de entenderlo como un sistema de representación y entenderlo como 

una fuerza de transformación.” (Acaso, 2018 : 109). 

la mirada “el lenguaje audiovisual entenderlo como una fuerza de transformación”
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joc04 perspectives

Cadascuna de nosaltres té la seva pròpia perspectiva i es relaciona i ob-

serva a través d’ella. Però aquesta perspectiva podria donar una mirada 

distorsionada si no tenim en compte la percepció de les altres. No sem-

pre és fàcil posar-se la pell de l’altra i per aquest motiu hauríem de fer 

l’esforç d’esbrinar com em miren i ser conscient també com miro jo a les 

altres: posar en comú els diferents centres de percepció. El joc requereix 

d’una participació mínima de dues persones (no té un màxim de partici-

pants). 

Ens posem en rotllana, i cada persona que participa té una càmera, tant 

se val quina. És important entendre que la càmera representa els ulls de 

cada persona. Així doncs, ens hem de gravar observant-nos, les unes 

amb les altres. No importa què ni com, però ens hem d’analitzar amb 

detall amb l’objectiu de reconèixer-nos. El conjunt de tots els vídeos 

col·locats en una peça audiovisual, ens permetrà veure alhora la mirada 

de totes les participants, mentre reconeixem al mateix temps le perspec-

tives de cadascuna de nosaltres.

perspectiva Maria

perspectiva Martina

perspectiva Laura

perspectiva Sara*veure joc

https://vimeo.com/439168989
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Mar Coté
diàleg 02

8 de maig de 2020, 12:55
MC

joc05 el diàleg

En l’acte comunicatiu, el diàleg necessita atenció, escolta, pausa, reflexió i 

respecte. En aquesta dinàmica volia representar un format de diàleg sense 

paraules, només amb imatges. A vegades les paraules poden imposar o 

sentenciar idees. Per altra banda però, les imatges ens permeten temps 

de reflexió, d’anàlisi i sobretot d’interpretació. Així doncs, la via per la 

qual es genera el diàleg és a través del correu electrònic. Les dues per-

sones que dialoguen no es coneixen, no saben qui són per tal d’evitar els 

condicionants previs a l’hora d’establir la comunicació. L’una i l’altra deci-

deixen lliurement què envien i quan ho envien. Així, durant un mes, s’ha 

anat construint un diàleg visual, amb noves perspectives compartides. 

*veure joc

https://vimeo.com/439155714
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la sospita, la pregunta i la semiòtica7. “desaprendre tot allò que hem après”

És habitual que els costums i les rutines diàries ens posicionin en una situació de 

neutralitat i alhora de monotonia, i que no prestem l’interès necessari -o simplement 

nos ens aturem- davant d’allò que podem veure, tocar o viure. El costum genera que 

normalitzem i interioritzem tot allò que ens arriba de l’exterior  sense la intenció de 

preguntar-nos: “per què això és així?”, “per què fer-ho d’aquesta manera?”. Difí-

cilment res ens sorprèn i avancem amb pas automàtic. Així doncs, no exercim les 

capacitats de preguntar,  sospitar o d’interrogar. “Por lo común tendemos a tratar a 

personas y a cosas automáticamente, siguiendo pautas asumidas la mayoría de las 

veces de forma acrítica. Pero con este proceder las cosas en realidad no se nos mues-

tran, o lo hacen sólo superficialmente (Esquirol, 2006 : 14).

D’aquesta manera, amb aquest funcionament automàtic, provoquem que el nostre 

pensament no sigui un pensament propi o autònom, sinó que sigui un pensament 

importat (Acaso, 2018). Així doncs, per reactivar el nostre pensament hauríem de 

posar en marxa la capacitat de sospita (Acaso, 2018 : 10). La sospita busca entendre 

i apropar-nos a les realitats que ens envolten. L’objectiu és desmuntar el pensament 

homogeni, socialment estipulat. La sospita transformarà la nostra mirada en una 

mirada curiosa, que pretén investigar, revisar i remirar, busca saber més. I aquesta 

voluntat d’anar més enllà forma part del procés d’aprenentatge de la nostra mirada. 

Tot i que pot semblar contradictori, el procés d’aprenentatge comporta un procés de 

desaprendre tot allò que hem après (les rutines, les distraccions, les creences dogmà-

tiques…) per tal de compondre una nova realitat. “Aprender a mirar significa mirar de 

nuevo, como si las cosas apareciesen por primera vez a la luz del sol. Aprender a mirar 

significará también, detenerse en lo senzillo y en lo habitual. La mirada humana más 

penetrante es la que detecta el carácter extraodinario de lo más común”. (Esquirol, 

2006, p.70 ) 

D’acord amb Maria Acaso (2018), una de les maneres de realitzar aquest procés de 

descomposició de la realitat, és a través de la semiòtica. La semiòtica, ciència que 

estudia els diferents sistemes de signes que permeten la comunicació entre individus, 

les seves maneres de producció, de funcionament i de recepció, és l’eina que ens per-

met analitzar a través l’ús del llenguatge visual en projectes artístics, cinematogràfics 

i de disseny; i així mateix, analitzar, ara, com percebem, ens relacionem i creem la 

nostra rotllana quotidiana.

El llenguatge visual obre la porta a diferents significats: una petita variació en la 

percepció d’una determinada situació pot comunicar un missatge o un altre segons 

el punt de vista del receptor. Per a Maria Acaso (2018 : 31) “una puerta cerrada es 

simplemente esto, una puerta cerrada; pero para una mirada posible, también puede 

ser el impedimiento para salir de la clase e ir al lavabo, una suerte de resistencia o la 

forma de protegerse de la mirada crítica de sus compañeros docentes (…)”.

Les petites accions que podem realitzar donen pas a una multitud d’interpretacions i 

camins possibles. Si som capaces d’interpretar el nostre entorn, veure com reacciona 

i com es mou, podrem ser capaces de donar-hi resposta en la mesura que l’altre ho 

necessiti. La semiòtica ens retorna a la idea de recerca, d’interès, de conèixer a través 

del procés d’estranyament, de sospita… Hem de ser capaces d’obrir les portes que 

semblaven tancades i esforçar-nos a llegir i interpretar les diverses situacions a què 

hem de fer front. 

Per iniciar-nos en el procés d’estranyament, indiscutiblement, hem de partir de la 

pregunta com a primer pas. Segons Josep M. Esquirol la pregunta és un art del qual 

no existeix un mètode prefixat i automàtic que indiqui què hem de preguntar ni de 

quina manera (2006 : 90). La pregunta neix de les nostres inquietuds, i com dèiem 

anteriorment, d’allò que ens mou i que ens genera un voler saber constant. Per tant 

es converteix en el motor necessari per construir el nostre pensament propi. “Qué es 

lo más importante de la pregunta? Pues que cambia las cosas: modifica tanto al su-

jeto que la formula como la cosa sobre la que se pregunta. Lo que la pregunta efectúa 

en el sujeto que interroga es cambiar su mirada. (…) (Esquirol, 2006 : 91) 
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Si ens tanquem en banda, és a dir, en la negació, no hi ha opció de transformació. És 

per aquest motiu que hem d’entendre la pregunta com una oportunitat per obrir-

nos a nosaltres mateixes i a l’entorn. És l’oportunitat de trencar amb la norma de la 

normalitat. Si no preguntéssim no hi hauria canvis, ni canvi de criteri ni autonomia.  

La pregunta sens dubte ens construeix, no des de la idea de mur ferm de formigó 

impossible de travessar, sinó que ho fa a partir d’una base flexible, capaç de moure’s, 

de refer-se, on tu i les altres hi podeu “treure” i “posar” diferents peces. 

Quan preguntem, ens aturem; quan preguntem mirem i, el més important, quan 

preguntem, prestem atenció, i prestar atenció implica aproximació. Ben al principi, 

parlava de la idea del “jo”, és a dir de la idea que cadascuna de nosaltres partim de la 

nostra pròpia perspectiva i subjectivitat.  És a dir, partim des d’una única posició, un 

únic punt de vista. Per tant, a partir de la meva subjectivitat, jo valoro,  jo aprenc, jo 

reflexiono. Qualsevol acció ve determinada pel nostre propi centre de percepció.  Hem 

de tenir en compte però que “el mundo que miramos también puede, en cierto modo, 

mirarme. Este ejercicio, que tiene algo de raro e inquietante, no anula mi centralidad, 

pero la matiza aludiendo sólo a una posibilidad (…) me doy cuenta de otros <<cen-

tros>> de percepcion (…)” ( Esquirol, 2006 : 72).

Els centres de percepció són absolutament diferents entre ells i mostren diferents 

realitats. Encara que la meva realitat estigui subjecte a la percepció de la meva mi-

rada, la realitat està formada per moltes altres més mirades i per tant també d’altres 

percepcions. En aquest sentit ens adonem de la importància de la diferència. Les di-

ferents perspectives, en definitiva, ens proporcionen un ventall ampli de possibilitats 

per entendre, relacionar-nos i observar el món. Ampliar la mirada, amplia el nostre 

coneixement.

Més enllà de la mirada trobem el diàleg que posa, cara a cara, dues perspectives. Què 

és, què implica un diàleg? Es tracta d’una recerca compartida entre dues o més perso-

nes, que es va construint, a poc a poc, sense pactar res predeterminat, al contrari, va 

fluint. És un espai on es transformen conceptes de manera conjunta i que per tant, el 

procés d’estranyament passa a realitzar-se conjuntament.

Sembla evident que no existeix diàleg si només parla una persona que exposa o 

imposa les seves idees o bé l’altre no escolta. El veritable diàleg és aquell capaç de 

transformar els dos subjectes a través de l’escolta. L’una i l’altra aprendran de les 

noves perspectives i en conseqüència noves maneres d’entendre i de saber. Tot aquest 

camí que ens ha dut de la pregunta a la perspectiva fins arribar al diàleg, reafirma la 

importància de la presència de l’altre, tant des del punt de vista de les relacions, com 

de la comunicació.

En tot aquest procés de redescobriment encara queda una darrera etapa: l’admiració. 

L’admiració de l’una envers l’altra, finalment suposa el reconeixement del contrari 

amb tota la seva amplitud, d’entendre’l en totes les seves capes. Tot aquest procés 

reafirma la idea que la nostra raó de ser, té molt a veure amb l’altre i amb la nostra 

pròpia voluntat d’obrir-nos, al món, sense por. 

“Dulzura de ver y admirar, orgullo de ser admirado: se trata de relaciones humanas, 

activas, en ambas direcciones, en nuestra admiración del mundo. El mundo quiere 

verse, el mundo vive en una curiosidad activa con ojos siempre abiertos (…)  (Beche-

lard, 1982, citat en Esquirol, 2006 : 71).

la sospita, la pregunta i la semiòtica “desaprendre tot allò que hem après”





78 79

fins aviat8.

Des de l’inici del projecte fins avui, sempre m’he acompanyat d’una imatge, d’una 

situació molt concreta que ha actuat com a detonant del procés de reflexió: la meva 

mirada envers els infants. És una escena que es repeteix de la mateixa manera: em 

veig envoltada de tots ells, i sóc capaç de veure com els miro amb atenció men-

tre estan realitzant l’activitat. A través de la mirada prenc consciència que els estic 

cuidant des de la distància. Sóc allà amb ells, m’hi apropo quan em necessiten però 

els deixo el seu espai. La mirada es converteix en presència, i així saben que estan 

acompanyats, que no estan sols. Aquesta escena em fa replantejar quin és el poder de 

la mirada, i si seria capaç de verbalitzar aquesta situació absent de paraules. És així 

com la imatge del meu imaginari s’ha transformat i s’ha convertit en el fil conductor 

d’aquest projecte. 

Tot comença amb la mirada que busca a l’altre.

El procés de recerca de l’altre ha estat especialment dificultós a causa d’aquests gai-

rebé tres mesos de confinament, que s’han convertit en una càrrega suplementària. 

Ens havíem d’aïllar de l’entorn sense saber quina seria la data límit. I encara que tin-

guéssim la sensació d’aturament, en certa manera tot continuava.  Em sentia lluny de 

la gent que estimo, sense cap altre món a l’abast més enllà de les pantalles. La gestió 

no ha estat gens fàcil i certament ha arribat a afectar de manera innegable el nostre 

entorn, les nostres relacions i a nosaltres mateixes.

Per aquest motiu m’ha semblat bastant paradoxal que, justament, “sola” tancada a la 

meva habitació estigués investigant i treballant  sobre l’acompanyament i la neces-

sitat i la importància de l’altre. Han estat mesos durs amb molta gestió d’emocions 

silenciades. 

Però, per contra, aquests darrers mesos també han servit per atrevir-me i obrir-me. 

Mai no havia verbalitzat a ningú un “et necessito” tan sincer i clar. 

Em feia una por terrible, fins que un dia vaig tenir la força d’omplir el buit i dir “Et 

necessito. Et necessito molt. Et necessito, tu i jo juntes”.  

Sense adonar-me’n m’havia posat a la pell de l’astronauta, aquell que accepta que 

necessita i demana ajuda a l’equip que l’envolta. Perquè tot es posi en marxa o si més 

no, comenci a arrencar.

Tampoc no hauria imaginat mai barrejar el lleure amb el món audiovisual, com és el 

cas. Reconec que la força dels dos mons m’ha ajudat a arribar fins aquí, m’ha permès 

descobrir i posar nom, veu i cara a la mirada que observa, a la mirada que acaricia i a 

la mirada que cuida. Agafar la càmera, però, ha estat tot un repte. Sempre he consi-

derat que gravar la complexitat de l’entorn, des de la naturalitat de l’escena, és una 

de les coses més difícils de realitzar dins el món audiovisual. La càmera pot semblar 

intrusiva en segons quina situació i genera que tothom estigui pendent i fins i tot pot 

arribar a violentar. 

Tot i així, tenia ganes de retrobar-me darrere la càmera, d’observar i de jugar. I enca-

ra que el procés de desescalada pogués ser una oportunitat per fer-ho, contràriament 

al que podia semblar, ha estat un entrebanc. Em retrobava amb la càmera però alhora 

em retrobava amb les meves amistats. Els primers dies gravava tot allò que veia, 

sola o acompanyada. Però em costava molt, no m’hi sentia còmoda. Estava absent 

de la càmera i alhora de la gent. Sentia que em situava massa lluny de la situació, en 

silenci, lluny d’allò que volia captar. Vivia en una dualitat: “o gravava o estava amb les 

meves amigues.” D’aquesta manera gravar es va convertir en una pressió i obligació, 

sense acabar d’aconseguir imatges que em satisfessin. Però com tot, ha estat un pro-

cés d’adaptació i de retrobament, de deixar que el temps vagi posant les coses al seu 

lloc. Primer vaig haver de retrobar-me amb la rotllana, per sentir l’escalfor i l’energia, 

per després, agafar confiança i fer-ho amb l’audiovisual.

La rotllana d’aquest projecte és potser la rotllana més especial en què he estat. 

Cadascuna de vosaltres m’ha aportat estima, força i confiança per tirar aquest projec-

te endavant.

Un projecte que parla de nosaltres, i per nosaltres.
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