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MARTA CARAMÉS BOADA
La trena1 de llibertat, temps i amor enfilant les preguntes
per la relació educativa

“No hay mayor afirmación de algo o alguien que amarlo, a saber; decir:
“Quiero que seas” (…).2

Aquestes són paraules de Hannah Arendt, del seu llibre La vida del espíritu,
són paraules de Hanna Arendt i també paraules que la Caterina Lloret, una
amiga de l’anima, ens va regalar a altres i a mi dos mesos abans de morir.
La Caterina havia llegit alguns esborranys de la meva tesi i em va dir: “Mira
què he trobat, això és la teva tesi”:
“No hay mayor afirmación de algo o alguien que amarlo, a saber; decir:
“Quiero que seas”.

Aleshores vaig pensar que era un bon regal el que la Caterina em feia, ens
feia; aquelles paraules recollien l’essència de quelcom que jo portava temps
treballant: l’amor en la relació educativa, quelcom del que avui comparteixo
amb vosaltres. Quan la Caterina ens regalava aquesta cita no sabíem de la
força i la intensitat que aquestes paraules tindrien en el temps.

Setmanes després de la seva mort, intentant cercar el to de la tesi de nou, vaig
retrobar-me amb aquesta cita i vaig notar aire fresc i camí per continuar.
Aquesta bonica forma d’estimar era una de les formes com la Caterina
estimava; “queriendo que seas”. Així, quan després de la partida d’aquesta
amiga em preguntava com continuar vivint, com continuar fent classes, com
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continuar llegint, com continuar escrivint, com continuar estimant…, recordava
aquestes paraules sentint que havia de continuar: Sent. Sóc privilegiada per
estimar i haver-me sentit estimada per la Caterina. Per haver pogut compartir
amb ella la passió per aprendre, per llegir, per no deixar-nos de preguntar mai
pel sentit de viure. Amb ella vaig aprendre moltes coses en relació a l’amor:
l’amor a llegir, l’amor a l’educació i l’amor a viure… Amb aquest amor trobo el to
per començar a escriure, a dir, volent ser: ‘a la meva manera’.

On comença aquesta trena de llibertat, amor i temps? D’on parteixo per
començar a pensar, per començar a preguntar-me per la relació educativa?

El moviment de pensar, el moviment de preguntar-me per la pròpia pràctica
neix amb una experiència de relació. L’experiència que vaig poder viure
durant uns anys treballant com educadora amb dones i alguns homes
immigrats que venien al centre on feia classes de castellà i alfabetització.
Espai de treball que compartia amb la Maria,3  educadora de qui i amb qui
vaig aprendre alguns dels meravellosos tresors de l’ofici d’educadora social.
Aquell espai on fèiem classes de castellà esdevenia també un espai de
relació, un espai on tenia lloc la relació d’acollida que aquells i aquelles que
acabaven d’arribar ens regalaven.

La majoria de les dones i homes que venien al centre eren d’origen
marroquí, altres provenien de països com Ucraïna, Rússia o Senegal.
Algunes de les dones amb qui vaig treballar van poder anar uns anys a
l’escola durant la seva infància, altres tenien estudis universitaris, i, altres
aprenien a llegir i escriure per primera vegada. Aquests eren, a grans trets,
els sabers i no sabers en relació a l’escolarització, ja que totes aquestes
dones sí portaven amb elles els sabers de l’educació en sentit ampli;
viscuda a les cases, en les famílies grans i en les relacions comunitàries en
els patis, en les cuines i carrers de pobles i ciutats d’on provenien.

Aquest moviment de pensar la pròpia pràctica el vaig poder fer també
gràcies a la relació amb la Remei Arnaus, qui va ser una pacient escoltadora
i conversadora de les narracions que feia d’aquella història. Saber que ella
m’escoltava, m’esperava, compartia amb mi les seves preguntes, em movia
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a pensar i a escriure més, em movia a preguntar-me pels llaços i nusos de la
pràctica. El moviment de pensar i escriure es sustentava també en una
relació viva, la que ens fa compartir la passió per pensar i viure en les
pràctiques educatives avui a la universitat.

Com deia abans, la majoria de dones amb qui vaig treballar provenien del
nord del Marroc, dones amb recorreguts singulars que, a més, tenien
algunes formes d’entendre i col·locar-se al món ben diferents a la meva.
Moltes d’elles, per exemple, desitjaven viure tenint cura de les seves
criatures i de casa seva, mentre els seus marits treballaven fora de casa. El
seu desig no passava per un treball que suposés independència econòmi-
ca. Moltes altres, vivien amb naturalitat una gran diferenciació entre els
sexes en l’espai quotidià de la vida, això és, per exemple, els homes es
troben al carrer, les dones es troben a les cuines, a les cases d’amigues, als
patis… Espais on desplegaven una forma d’estar i relacionar-se entre elles
que jo sentia com a molt lliure, molt fresca, molt vinculada a les relacions, a
la cura del cos i al sosteniment quotidià de la vida, tot i que hi havia també,
naturalment, situacions de dolor, situacions de dificultat, i de conflicte que
sentia formaven part també de la vivència de llibertat. Aquesta potència que
jo percebia contrastava amb la idea prèvia que m’havia fet d’elles abans de
conèixer-les. Des de la meva mirada prèvia, jo havia vist només dones amb
‘gilabes’ que miraven a terra quan ens creuàvem pel carrer, fent-me supo-
sar que eren dones totalment sotmeses als seus marits i mancades de
llibertat, pensava jo.

Així doncs, la possibilitat de conèixer algunes d’elles en singular, les seves
històries i recorreguts, va moure en mi la pregunta per la llibertat. La
intensitat de les relacions a la cuina o l’erotisme que vivien en els balls de les
festes em van fer tornar a pensar com mirava i vivia la llibertat.

Aquesta pregunta per la llibertat l’he conversat ja amb algunes de les
que ara m’escolteu, amb altres encara no. El que intento fer a continua-
ció és, trenar els cabells d’aquesta pregunta per la llibertat amb els del
temps i l’amor que enllacen les relacions educatives. Seguim doncs,
seguim tibant del fil…
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Què va fer moure en mi la pregunta per la llibertat?

Aquesta pregunta s’enllaça directament amb la mirada, la singularitat i
l’experiència: Des de quina experiència de llibertat mirava jo algunes
d’aquestes dones en la singularitat de la relació que vivíem?

Diria que des d’una mirada i una experiència de llibertat individual, no
relacional. I, què vull dir amb això? En la feina d’educadora, volent acom-
panyar-les cap al que jo entenia com ‘emancipació’, volia fer amb elles un
moviment de llibertat impossible. Perquè, per molt o poc lliure que pogués
ser l’experiència d’una altra dona, el fet que jo volgués imposar el meu desig
de llibertat és, deia, un moviment de llibertat impossible, volent-la fer
presonera del meu desig per a ella. D’aquesta manera pressuposava que
era només jo qui podia donar, qui podia ensenyar quelcom.

A més a més, entenia i vivia la llibertat com a meva o seva, per la meva
dificultat de viure-la en relació. Viure “una llibertat nostra” passa per la
possibilitat de vincular-se amb les altres. Per això em calia entrar en relació,
mostrant la meva singularitat i deixar que les altres mostressin la seva.
Deixant-nos ser en relació.

Segurament jo pretenia també una comprensió impossible, que seria la
comprensió prèvia. Treballant d’educadora vaig aprendre que no es pot
esperar a comprendre del tot per entrar en relació, és un moviment molt
més complex; una comença a comprendre i entra en relació alhora. Abans
de comprendre del tot entrem en acció i aquella acció va modificant la
comprensió i alhora reorienta novament la pràctica. Per comprendre a l’altra
havia de deixar-me tocar per ella i això ja modificava el punt de partida, la
mirada inicial: La comprensió anava esdevenint.

Segons la meva experiència, aquest moviment d’entrar en relació i com-
prendre no el podem fer sense quedar-nos al descobert, sense reconèixer
que no comprenem, sense tocar i deixar-nos tocar, sense mostrar les
pròpies preguntes i febleses que són, justament, les que fan possible obrir-
nos a les altres i que elles o ells puguin fer quelcom semblant.
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Aquest moviment d’obertura necessita la companyia d’un temps que li sigui
amic.4  I aquí és on s’enllaça el temps de la trena que avui vull pentinar.

Vaig necessitar aprendre a viure en el temps de la relació, un temps moltes
vegades més lent, encara que, a vegades, fa un salt en l’instant; un temps
complex, un temps que vagi a ritme de vida, a ritme de relacions. Un temps
que és també continu en la presència i l’absència, que manté un fil en
allò quotidià, o sigui, que es va guiant pel sentit que enllaça un dia amb
el següent. Un temps que manté la presència i l’absència del dia a dia i
ens permet conèixer el fil de la vida que cadascuna va vivint, i, així, anar
veient si podem entrellaçar el propi fil amb el dels altres. Algunes
vegades podem, altres no, en algunes coses fem una llaçada, en altres
ens fem un embolic…

Sigui com sigui, ens cal un temps tranquil que es deixa gronxar pel sentit de
la vida quotidiana. Temps que permet mirar a l’altra, mirar-se a una mateixa
i mirar la relació que vivim. Mirar en el sentit de comprendre i comprendre en
el sentit de : “Tener una cosa dentro de sí y formando parte de ella …”., com
diu la María Moliner.

Pensant en la relació amb aquestes dones diria que aquest temps és el que
va permetre que ens poguéssim conèixer, que deixéssim de ser: l’educadora
i les dones immigrades, per esdevenir: la Fatima, l’Amira, la Nadia, la Irina,
la Solange, la Maria, la Marta.

El temps del dia a dia que ens permetia conèixer-nos feia possible compartir
experiències diferents…, com per exemple la que explica la Solange de
Senegal compartint alguns detalls del part del seu primer fill a l’Àfrica:
[Conversa amb la Solange de Senegal, pàgina 4]:

Nosaltres rentem la criatura quan acaba de néixer perquè es relaxa. A
l’Àfrica fa molta calor. Llavors quan els nens surten de l’hospital, no tenen la
mateixa pell que dies després, és més fràgil. Però els dutxem amb aigua
calenta, tèbia. Els dutxem, el nen es relaxa, i fa caca, i neteja, i quan acaba
agafa el pit i s’adorm, tranquil.
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Amb el meu primer fill jo ho he vist. La meva mare el va dutxar el primer dia,
i oh!, va fer una gran caca, ho treu tot i es queda relaxat.

Aquesta relació de donar i deixar-se donar necessària en la feina
d’educadora no era però una qualitat de la relació que tingués lloc
només entre les dones i jo; sentia que la meva tasca consistia també en
cuidar que aquest “estar” esdevingués entre elles, així per exemple la
Solange continua explicant, referint-se a l’estona de l’esmorzar que
compartíem, el següent:

[Conversa amb la Solange, pàgina 9]

L’esmorzar era una estona per parlar de la vida. Això també estava bé. (…)
Per exemple, una dia una noia em va preguntar si a Àfrica hi havia autobús,
o si hi havia tren… Si hi ha cases construïdes, cases guapes unifamiliars i
tot això… O si tot són cases de palla.

Jo li dic, hi ha tot el que hi ha aquí. Tot el que hi ha aquí hi ha allà. Tot, tot,
avions, trens, autobús, tot.

Aquesta noia deia, com sempre ens ensenyen a la tele només guerra i palla.
No sabem si hi ha cases i no sé què…

No saben què hi ha allà, perquè sempre ensenyen les desgràcies de
l’Àfrica. Per això em va preguntar i em va dir si no em feia res que m’ho
preguntés.

Em va agradar, perquè ho preguntava de veritat. (…)

La Solange diu: ‘ho preguntava de veritat’ com referint-se a que ella sentia
que podia donar i l’altra es deixaria, acolliria en ella allò que li estava
explicant, s’obria a comprendre i ella feia el mateix. Aquí veig una relació
amorosa, una relació de cura entre elles, on l’amor ens permet obrir-nos i
vincular-nos amb les altres.
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La relació entre aquestes dues dones ens mostra com en espais com el de
l’esmorzar podia néixer una relació de llibertat, de llibertat relacional. On la
possibilitat de vincular-te a l’altra és precisament el que ens obria a la
llibertat, sentint com l’altra ens fa lloc dins seu, convidant-nos així a fer
quelcom similar.

Seguint aquesta idea penso que en la relació no es tracta sempre de
resguardar-se de les altres, ja que això tindria a veure amb la llibertat
individual. No és sempre una qüestió de mesura, sinó de cercar una qualitat
de la relació diferent. La relació de llibertat i d’amor en educació és un camí
complex d’anades i vingudes, és una qualitat complexa de la relació que no
passa sempre per mesurar, sinó també per estimar i estar amb llibertat en
cada relació concreta.

Diria doncs, que cal sempre intentar entrar en l’entramat del donar i deixar-
se donar, mentre la relació va esdevenint. Sempre intentar-ho de nou
perquè les relacions no es fixen en el temps, sinó que es mouen en un teixit
complex. En un camí d’encontres i desencontres, d’apropament i de distàn-
cia, de confiança i desconfiança, que va tenint lloc mentre la relació està
viva.

Fins aquí diria que he pogut relatar com trenaria jo la llibertat i el temps,
quins matisos em porta a pensar aquesta trena i com vaig anar aprenent tot
això en la feina d’educadora. Aquests aprenentatges des d’aquella expe-
riència de relació van anant-me travessant, vaig anar mirant i comprenent la
relació educativa d’altres maneres, amb molts més colors. Colors que
temps després vaig poder portar amb mi a la universitat, fent classes a la
diplomatura d’Educació Social.

Anem a veure un exemple d’això darrer: Com posava en joc aquella
experiència per compartir-la a la universitat? Us proposo que ho veiem ara
amb un exemple, amb un relat que vaig escriure per una assignatura
optativa. Aquest escrit responia a la proposta d’una alumna, la Bea Parra,
qui davant les presentacions de treballs que anaven fent cadascuna d’elles
i ells a l’assignatura, em va dir: I tu? No faràs cap presentació? La Bea em va
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convidar a escriure el relat que ara comparteixo, també amb vosaltres. (ho
deixo en castellà que és tal i com ho vaig escriure aquell desembre de
2006):

“DAR VIDA… No la vida entera que esa se la va haciendo cada una y cada
uno..

Para comenzar por el principio quiero dar las gracias a Bea,5  quién me
movió a escribir. Escribir es algo que me gusta hacer, casi tanto como tocar
las hojas de los árboles con la punta de los dedos cuando paso bajo ellos en
bicicleta.

Escribir es un movimiento con sentido y, para mí, el sentido suele ser la
relación. Así es que hace unos días Bea con su propuesta me estaba
mostrando algo importante, aunque en ese momento no sabía ver bien qué
era y creo que se notó en mi cara de asombro. La propuesta quedó dentro
de mí y, día a día, iba tirando del hilo que Bea me señaló sin saber ver el
origen. Pensaba: ¿Qué podía mostrar yo de mí? Ya que sentía que ya me
mostraba cada día en clase. ¿Hasta dónde deseo hacerlo? En clases como
estas o estás en el presente o no puedes disfrutar, aprender e intentar que
las y los demás disfruten y aprendan.

Y fue precisamente una mañana, cuando tocaba las hojas de los árboles
con la punta de los dedos, que sentí que sí quería hacer algo, escribirlo y
mostrarlo.

Muchas veces en clase siento el deseo de intervenir, de hablar de nosotros,
de nuestro grupo, de lo que siento que nos pasa en el aula de la Universi-
dad, ya que hemos ido viviendo un poco de todo,  pero no encuentro ni el
espacio ni el tiempo para hacerlo. Pues pasa por delante el deseo de que
todo el mundo pueda participar, el deseo de no tapar el momento que es de
otro u otra o de lo que su presentación nos sugiere…Y eso pasa por
delante, el deseo de que esta asignatura no sea sólo mía sino que sea
compartida, que os podáis apropiar del espacio y del tiempo en que nos
encontramos y decidir qué cosas hacer en él, que es la forma de hacerlo
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nuestro…  Ya que creo que ese es uno de los ingredientes centrales en el
aprendizaje  adulto, también en la Universidad, claro.

Sin embargo, quiero hablar también como profesora en este grupo, pues
quizá sea ese mi trabajo; explicitar lo que nos pasa para pensar en ello.
Partiendo de la idea que aprender es una experiencia viva y que puede
nacer de una práctica reflexiva encarnada en el aquí y el ahora en un aula
de la Universidad.

Pienso que para aprender “Técnicas de Animación de Grupos y Dramatiza-
ción” (que es como se llama la asignatura) no podemos quedarnos con
explicar o compartir “dinámicas”, sino que tenemos que vivirlas, experimen-
tarlas. Eso sí, ver también qué sentido le damos a todo eso desde nuestras
experiencias en singular y reflexionar conjuntamente para aprender.

Siento y pienso que algo más de lo que os podéis llevar es, precisamente, la
experiencia de pensar conjuntamente a partir de nuestras prácticas, de
nuestro hacer.  Pues esta es otra modalidad de aprendizaje, el que no se da
sólo de forma individual, sino en un diálogo conjunto basado en las relacio-
nes que se establecen.

Pero, para no escaparme de la pregunta: ¿Qué puedo aportar desde mi
experiencia en singular respecto a la relación y a lo que he aprendido en
educación? Me seguía preguntando…  ¿Qué deseaba mostrar yo de mí?
¿Qué podía compartir sobre la relación en educación?

Pensaba en el trabajo en una casa de acogida con mujeres que han vivido
una situación de maltrato, en el año que estuve con niñas y niños en un
CRAE, o en los años de trabajo haciendo alfabetización y lengua con
mujeres y hombres inmigrantes… También en las distintas experiencias de
relación y trabajo que he vivido con otros grupos aquí en la Universidad.
Buscaba en esos momentos algunas experiencias singulares para compar-
tir… Pero no encontraba algo que fuera al centro, que fuera directo a
pensar la relación educativa y que a la vez estuviera encarnado en
mi experiencia de forma singular. Hasta que una mañana, dando
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una vuelta en bicicleta, pensé en una experiencia de la que aprendí
muchísimo y que me hizo dar un giro enorme a mi vida y que
también me hizo ver de una forma radicalmente distinta lo que es ser
educadora social.

Esa experiencia fue la del nacimiento de mi hija, el poder parir y dar de
mamar a una criatura durante el tiempo “que las dos nos pudimos tomar”.
Lo que deseo compartir es lo que aprendí de ese tiempo de inicio de una
vida, y, sobre todo, la de poderle dar de mamar durante un tiempo largo,
buscando ese espacio que en el mundo laboral nos empeñamos en no
dejarnos disfrutar.

No es mi intención dar detalles exactos de lo que fue para mi dar de mamar,
que también puedo hacerlo si os interesa…, pero lo que yo deseo compartir
es la pregunta de: ¿Qué aprendí de la relación y de la relación educativa
viviendo con mi hija la experiencia de darle el pecho?

Una de las cosas que aprendí y que luego fue conmigo a mi trabajo como
educadora fue la importancia de la presencia en la relación.

Dar de mamar es un continuum desde que la criatura nace hasta el momento
que se pueda, se desee, se necesite o se sepa dejar de hacerlo… En los
inicios le daba el pecho “a demanda”, eso quiere decir: siempre, siempre,
siempre que la criatura lo pida, las 24 horas del día, de día y de noche, a todas
horas y en todos los momentos… Ahí, la presencia es de una intensidad
grande, enorme. De forma similar podríamos pensar en los comienzos de
otras relaciones en espacios educativos, que sin ser tan intensos como éste,
claro, requieren también en los inicios de una presencia mayor. La relación
nace, se está creando, ambas en la relación aprenden de ella. Para que
fructifique en algo, es necesaria la presencia, el estar ahí.

De esa época de los inicios dando de mamar a mi hija pensaba en la
importancia de la presencia en educación, de la necesidad de estar. Del
vínculo pueden nacer cosas, pero para eso el otro/a necesita saber que tu
estás ahí y que puede contar contigo, que te encontrará.
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También, para mí como educadora, es fundamental la presencia, el
estar y que los otros y otras estén. Lo sé, porque cuando no están me
siento extraña y no sé exactamente para quién preparo una clase, con
quién me encontraré, quién no podrá venir el próximo día…Y aprender
también de eso, aprender a no enfadarte, o a enfadarte y buscar el
origen. A centrarte en los que sí han venido y buscar la forma de
trabajar la presencia y la ausencia… Para poderlo hacer más allá del
control, quiero decir, más allá de pasar lista, de tomar represalias o
cosas por el estilo que a veces hacemos también como educadora o
educador social. Pero luego, para poder extraer de eso una práctica
educativa, es decir, que nos transforme en otra cosa, podemos apren-
der de la presencia y la ausencia. Aprender a decir que estamos
enfadados, o a enfadarnos e intentar ver por qué no estamos o por qué
sí, a buscar formas para aprender y para enseñar que la relación nos
importa y que para que algo pase, bueno o malo, interesante o aburri-
do, para que sea una experiencia viva, necesitamos presencia… y
quizá también ausencia. Pues un NO quiero ir, es un sí a algo también,
la cuestión es preguntarnos y buscar el sentido de estar o no estar y
que no pase sin darnos cuenta, por inercia… ¿No?

Muy ligado a este aprendizaje sobre la presencia y la ausencia en la
relación, aprendí también muchas cosas sobre la libertad.

¿Sobre la libertad? ¡Os preguntareis quizás! ¿Cómo se puede aprender
sobre la libertad estando ligada a una niña permanentemente? Pues sí,
aprendí, viví algo de lo que podemos llamar libertad relacional. Esa de la
que una filosofa italiana que se llama Diana Sartori dice:
“ La libertad no consiste en liberarse de los vínculos y de las relaciones que
nos ligan a los demás y a la tierra, sino que es una apertura que se da en el
reconocimiento de los vínculos y de las relaciones”.

Los primeros meses de vida de mi hija, fui comprendiendo que yo ya no
sería yo sola nunca más. El cambio de vida más importante no es sólo en
las distintas cosas que haces y antes no hacías, ni en las que antes hacías
y ahora no haces; sino que dejas de vivir tú sola para vivir viviendo en
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relación. No puedes dejar de ser madre y creo que tampoco de ser padre.
Transforma quien eres radicalmente, porque te sientes (yo me sentía)
felizmente ligada a otra persona, aunque eso de feliz y ligado pueda parecer
contradictorio. Eso no quiere decir que todo sea maravilloso y que no haya
noches en las que deseas salir corriendo, o dimitir, o chillar, o trepar por las
paredes, pero hay algo potente en la libertad relacional, que te hace vivirla
de forma aún más intensa, más grande, con más posibilidades que las del
espacio individual.

Así pues, comparto con Diana Sartori esta idea y vivencia de libertad.
Pienso que, si en las prácticas educativas la relación es algo funda-
mental, tenemos que dejar de pensar y vivir la libertad como algo que
pasa de forma individual, así, quizás dejaremos de vivir las necesida-
des del otro u otra como una invasión en nuestro territorio del yo
individual.

Poco a poco, pero día a día, con constancia y sin parar nunca, fui enseñan-
do a mi hija que por la noche era mejor dormir, y ella me fue enseñando cual
era su ritmo para mamar. Así las dos nos fuimos acoplando, ella aprendía a
mamar y yo a darle el pecho. Esa vivencia me hace pensar en el dar y
dejarse dar tan importante en la relación educativa. Pues como no “nace-
mos enseñaos” (como me decía una mujer gitana cuando algo era nuevo
para ella) tanto mi hija como yo teníamos que aprender lo que era mamar y
dar de mamar. Yo tenía que aprender a intuir, a comprender cuándo me
decía sin palabras que tenía hambre, ella aprender a esperar escuchando
mi voz. Me daba cuenta que igual que en la relación educativa hay mucho
de lo que no se habla, hay una gran parte de irse adaptando cada una a la
otra, ir viendo por dónde va la relación…

Y, por último, otra de las cosas que aprendí en la experiencia de dar de
mamar es la necesidad de ponerse en juego, la necesidad de que ese
saber sobre la educación que vamos haciendo crecer tome forma en la
práctica atravesando quien somos. Es decir, tenemos que hacer pasar por
nosotros, por nuestra forma singular de ponernos en relación, nuestra
propia práctica como educadoras y educadores.
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Tenemos que buscar nuestra forma singular de ser educadoras. Pienso
que eso es algo que hacemos de forma inevitable, de forma más o menos
consciente, pero siempre lo hacemos, siempre pasa por nuestro tamiz, la
cuestión quizá sea la conciencia que tenemos de que eso ocurre.

De eso me di cuenta esos primeros años de crianza, pues por mucho que
sepan las pediatras, las abuelas u otras madres con más experiencia, la
madre soy yo, y criar a esa criatura consiste en que yo me ponga en juego,
que yo pueda aprender mi particular forma de ser madre, con todo lo que yo
llevo. Y eso consiste en intuir, en aprender a captar, en conocer a la otra
para cuidarla, algo que tiene que hacer su madre, algo que sólo podía hacer
yo ( o quien hubiera estado en mi lugar en caso de no poder estar).

De forma similar al dar de mamar, la práctica de relación educativa no
puede ser una simple técnica que aplico, ni una teoría que pongo en
práctica, es necesario buscar la forma singular en que cada una y cada
uno encarna su forma de ser educadora o educador social. Tiene que
pasar a través nuestro, tiene que haber algo de original que nace de
nuevo con nuestra práctica. Necesitamos aprender a mirarnos para
saber de nosotros, y poner en juego el saber de la educación encarna-
do en quien somos”.

Fins ara he presentat la llibertat i el temps, falta el relat de l’amor, només el
relat, perquè la presència de l’amor hi ha estat des de l’inici. Aquell amor
amb què començava el text de la mà de Caterina Lloret.

Què us sembla si tornem als relats de la Solange per començar a trenar
l’amor?

Quan vaig conversar amb aquesta dona preguntant-li què la feia continuar
amb nosaltres a les aules de llengua i alfabetització, ella explicava:

(Entrevista a la Solange, pàgina 5): (…)

S: Les persones que estan allà, la Maria i tu. Si la professora és bona
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sempre aprendràs. Perquè jo quan estudiava anglès a Àfrica ho vaig
passar malament, jo no volia veure el cap del meu professor. Per no
veure el cap del meu professor jo no vaig aprendre angles. No el
suportava, m’agradava l’anglès, però no el professor. Ell va fer que
odiés l’anglès.

Si la professora es fa estimar tu aprens molt i tens ganes de tornar. Però si
la professora fa que no t’agradi, no pots aprendre res, perquè no pots veure
la persona que t’està ensenyant. Estàs per estar, però no aprens res, has
d’estimar a la persona que està ensenyant.

La Solange ens ho diu amb claredat, perquè la relació educativa esdevingui
és necessari estimar-se, cal que l’amor hi sigui. I aquí estic pensant en les
diferents tonalitats de l’estimar-se amb aquelles i aquells amb qui compar-
tim trossets de la nostra vida. Per tant, podríem dir que en la relació
educativa, aquell donar i deixar-se donar està trenat per una relació amoro-
sa, amor i cura que sosté les relacions, que trena amb el temps que
acompanya els vincles que es van creant.

L’amor que ens permet obrir-nos a l’altra, ens permet també veure la
singularitat de l’altra, “el cap del professor” com deia abans la Solange.
L’amor et permet veure qui tens al davant i possibilita obrir-te, confiar i
mostrar també les febleses.

Estimar en educació és fer lloc a l’altre dins teu i aquest “fer lloc” diria que és
allò que fa possible aprendre amb algú altre, perquè et deixes tocar, et
deixes ensenyar. La relació esdevé educativa quan, sustentada per l’amor,
fa possible que les que la viuen aprenguin, fa possible que els que la viuen
siguin, i, al mateix temps, vagin més enllà de qui són ara.

I, alhora, la possibilitat de vincular-te pot portar a un camí de llibertat
relacional. En “l’entre” dos està la potència de llibertat i aquest "entre"
només és possible amb amor.

De què ens parla la Caterina quan posa la força en aquesta cita? Recor-
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dem-la: “no hay mayor afirmación de algo o alguien que amarlo, a saber;
decir: quiero que seas”.

A mi em suggereix amor - lliure, o sigui, amor vinculat amb llibertat. L’amor
que fa possible viure la relació com a potència de llibertat, com a possibilitat
de ser. On l’entramat de la relació manté el vincle i alhora la singularitat, que
és diferent de la individualitat, com ens explica María-Milagros Rivera6  al
llibre De dos en dos.

Aquest ‘amor lliure’ fa referència a la llibertat de ser des de i en la relació que
tinc amb algú altre; per això en la relació educativa, sentint-me vinculada i
lliure quan t’estimo: “quiero que seas”.

Aquest amor està ja des de l’inici, el podem aprendre de la relació amb la
mare, ja que això és el que ella pot fer des del moment del naixement:
estimar-nos, estimar qui som i fer-nos lloc al món, aquest fer lloc que podem
reinventar després en la nostra pràctica com educadores Núria Pérez de
Lara7  el relata així:

« Pero las mujeres y las madres ordenamos también otras cosas que no son
palabras.Y ese otro orden que producimos es también un orden simbólico, o
al menos, así lo creo yo. Pues, antes de la palabra, para que la palabra nazca
en quien la recibe, es necesario que pueda escucharla, es necesario que se
haya establecido ya un diálogo humanizador; ese diálogo de la ternura
profunda de que nos habla María Zambrano, una ternura que sabe y que
nace en cada madre, incluso siéndolo contra su voluntad, ante la presencia
de su criatura. La ternura que sabe acariciar, dando ya con esa caricia, un
orden al mundo; el orden que nos permite sentirnos con un lugar en él.

Sí, així és, diria jo també. Per poder viure una relació educativa trenada amb
la llibertat i el temps, cal que l’amor es treni, cal estimar-se amb formes
diferents. I ho podem fer a partir de l’experiència d’haver estimat, d’haver-
nos sentit estimades i estimats. Si aquesta relació té a veure amb el deixar-
se tocar, amb fer lloc a l’altre en mi, necessàriament haig de fer-ho de forma
amorosa.
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Perquè, a més a més, com explicava també la Núria, l’educació toca la
intimitat, i, en aquest camí de deixar-se tocar allò íntim, o tocar-ho una
mateixa, cal amor, cal cura, per sostenir la delicadesa que pot suposar
aquest anar sent el que una és i alhora anar més enllà, o sigui, aprendre.

Què pot ser allò íntim que toquem amb amor? Algunes vegades és el dolor
d’alguna situació de la vida, dolor de la vida. M’agradaria ara dir alguna cosa
del dolor i l’amor:

En els anys de feina d’educadora, en aquell camí de relació d’anada i
tornada, apareixia també la singularitat de les vides que ens tocava viure.
Per a moltes dones i homes immigrats el procés d’arribada és un procés
dur, difícil, dolorós. Així doncs, quan m’obria a conèixer l’altra, qui era i com
vivia, em trobava sovint que el sosteniment de la cura en aquella relació feia
compartir el dolor, el dolor d’haver deixat la terra, les relacions, la família i
començar de nou a un altre lloc. El dolor, altres vegades, de situacions de
vida ben complicades que agreujaven la dificultat per no tenir la família i
amics per acompanyar-se mútuament.

Penso que poder tocar el dolor de l’altre té a veure amb poder tocar el propi
dolor,8  i, aquest trobar-se en el patiment d’algú altre i poder-lo acompanyar
penso que pot donar pas a una altra cosa, pot fer avançar la profunditat
d’una relació. Perquè compartir la feblesa, la dificultat, al costat del coixí
de l’amor i la cura, ens connecta amb allò humà, ens vincula a l’altre en
tant que som totes criatures humanes amb possibilitats, amb alegries i
il·lusions, i també amb febleses i dolor. Per això em continuo preguntant
si el dolor, al costat de l’amor, pot esdevenir passatge9  en la relació
educativa, passatge en el sentit de possibilitar quelcom nou en la
relació que ja hi era, precisament perquè és capaç de tocar el dolor.
Potser un donar i deixar-se donar amb més profunditat, potser una
vinculació forta que possibilita la llibertat relacional, la potencia relacio-
nal de saber-se vinculada i feble.

De l’amor i el dolor he anat compartint ara algunes preguntes, algunes idees
que naixien pensant l’experiència, però en aquest compartir he pogut fer

Marta Caramés. La trena de llibertat, temps i amor enfilant les preguntes...



DUODA. Estudis de la Diferència Sexual, núm 35-2008

115

només algunes fotografies de moments de la relació, perquè aquest obrir-
se a l’altre, aquest deixar-se tocar pel dolor de l’altre i connectar amb el propi
son parts d’un camí. D’un camí de relació que va esdevenint. No ens podem
estimar de cop, ni obrir-nos de cop, sinó que més aviat es tracta d’una trama
que va endavant i a vegades endarrera, que avança de cop i altres va
minvant.

Per tant, en el moviment de la relació educativa hi vivim: la confiança i la
desconfiança, l’apropament i la distància, la franquesa i el recel, l’obertura i
la por...

Per tot això, i pensant en el títol del seminari. Jo diria: Sí a la relació
educativa, amb tota la complexitat que suposa i tenint en compte tots els
matisos que abans he intentat explicar, a la relació educativa li dic:

Sí.
Sí i no.
Sí però no.
A vegades sí, a vegades no.
Ara sí, potser demà no.
Ara no, potser demà sí.
Depèn amb qui, sí.
Depèn com, no.
Depèn quan, sí i no.
I, algunes vegades, no, rotundament .
No.

Amb tot això jo dic sí a la relació educativa, amb tota la complexitat
relacional que la vida humana porta; sí, amb tot això, no malgrat això.

Sí a la relació educativa que viu també el dolor i l’amor, el conflicte i la por, la
presència i l’absència, la confiança i la desconfiança, el temps quotidià de la
vida, la singularitat de les experiències, la possibilitat de llibertat.

I, ja per acabar, i per fer-ho amb l’amor que és inici, ens podem preguntar:
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De quines altres maneres podem viure l’amor en educació? La relació amb
la Caterina ens ho recordava de forma viva:

“No hay mayor afirmación de algo o alguien que amarlo; a saber, decir:
quiero que seas” .
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