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Pot ser l’art l’eina per re-enfocar l’ontologia pedagògica? En aquest 
treball entrellaçaré posthumanisme, teoria dels afectes i nous ma-

terialismes per tractar d’entreveure algunes de  les possibilitats 
d’una pedagogia afectiva basada en les arts. Tal aproximació pot 

devenir una nova ontologia per al paradigma educacional, una nova 
obertura/possibilitat guiada per les arts. La capacitat relacional de 

l’art duta a la pràctica diària de l’escola primària Drassanes, ens pot 
il·lustrar, si més no indicar, les múltiples possibilitats afectives d’una 

pedagogia artística. 

Paraules clau: posthumanisme, pedagogia afectiva, nous materialis-
mes, art, educació

Can art be the tool to refocus the pedagogical ontology? This project 
interwines posthumanism, affective theories and new materialisms 
to try to glimpse some of the possibilities of an art-based affective 
pedagogy. This approach may become a new ontology for the edu-
cational paradigm, a new opening/possibility guided by arts. The 
relational capacity of art brought to the daily practice of Drassanes 
primary school can illustrate, at least indicate, the multiple affective 
possibilities of an artistic pedagogy.

Key words: posthumanism, affective pedagogy, new materialisms, 
art, education
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La meva infància va transcórrer sense dificultats a Rubí, ciutat en la que segueixo vivint a dia d’avui. La classe mitjana treballa-

dora és comú aquí, de manera que la majoria de les meves amistats i jo mateixa, vivíem en un nivell econòmic similar. Els meus 

pares segueixen treballant, i en posicions similars des que vam néixer la meva germana i jo, amb cinc anys de diferència. El meu 

pas a la secundària va ser menys traumàtic que el seu, tot i que només dues nenes de la meva classe van anar a la mateixa institut 

que jo. Suposo que el meu caràcter és més assossegat que el seu en certa manera, em sé adaptar. Durant l’ESO vaig desenvolupar 

molt més el meu caràcter, o la meva manera de ser; vaig començar a saber gestionar la timidesa, les decisions, etc. I va ser en 

aquest convuls període que vaig comprendre, sense saber que faria en el futur, que volia cursar el batxillerat artístic i Belles Arts 

a la fi. I així va ser. 

Batxillerat va ser memorable per les amistats, i no pel que allí s’impartia. El veritable canvi va ser al grau. Van ser quatre anys de 

grans canvis, no només per les amistats aquesta vegada, sinó per com encaixava jo allà, per com sentia que per fi podia destacar 

en l’àmbit “acadèmic”. Però he d’admetre que hauria d’haver aprofitar més el que la facultat oferia, ja que, donat el seu ritme de-

cadent i relaxat, una s’acomodava.

Abans de començar aquest màster, ja tenia els meus dubtes i crítiques sobre el sistema educatiu actual, ja que tot i haver après, 

vaig veure que no calia comprendre res, només memoritzar. El fet que jo tingués (i tinc) una memòria poc prodigiosa va fer que 

dediqués el doble de temps que els meus companys i companyes a estudiar. Només sentia que era “bona”   en una assignatura, 

plàstica. En les altres, amb els meus més i menys, anava fent, però poques vegades vaig poder retenir a llarg termini els aprenen-
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tatges que memoritzava. Només aquells temes que era capaç, o em feien veure’ls en relació a la meva vida quotidiana, o tenien 

algun tipus d’interès personal, van restar en la meva memòria. És per això que crec en la necessitat imperiosa d’una educació 

vinculada als afectes. Allò que no té cap relació amb nosaltres, o no se li d’una, possiblement ho perdrem amb el temps. Si som 

capaços de percebre algunes de les connexions que s’estableixen amb nosaltres i establim amb el món, podrem actuar des d’una 

consciència global en el local. Hem d’intentar inculcar valors i consciència a l’educació des d’un altre enfocament, redirigir la 

seva ontologia. La institució és la que és i segurament no podrem canviar-la immediatament, però des de les petites accions es 

pot empènyer la norma. Potser, en la nostra pràctica docent real i quotidiana no tinguem temps per a la creació d’espais d’apre-

nentatge de qualitat diaris, però quan puguem, hem d’aprofitar l’oportunitat.

La veritat és, al meu entendre, que tot i que un no necessita conèixer prèviament la teoria dels afectes perquè aquesta l’interpe-

l·li, o realitzi la seva pràctica docent de manera afectiva, un cop compresa, pot esdevenir una eina molt més profitosa. Jo mateixa 

vaig comprendre, després de conèixer els afectes, fins a quin punt havien travessat el meu propi aprenentatge -i vida- i vaig 

poder veure les empremtes que han anat quedant.

Tot i que un nou enfocament no té perquè suposar un canvi, potser el fet de pensar, de transformar el pensament “racional” en 

expressió artística, pot facilitar la possibilitat d’afecte en tant que en si, tal premissa requereix un canvi en el pensament. Com-

prendre la relació que tenim amb allò que se’ns està ensenyant, crear relacions que ajudaran a d’altres a pensar i comprendre 

en coses que per si mateix@s no haguessin entés, i a l’inversa; descobrir les múltiples relacions que d’altres han creat. Aquests 

processos relacionals son els que fomenten l’art, i per això la seva pràctica pot devenir en eina afectiva. 
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(Cano, 2015, p. 38) de manera que s’elimina la superioritat humana 

i en conseqüència es neguen les “jerarquies, humiliacions, vulnera-

cions de drets” (ibid) etcètera. El centre de tot deixa de ser l’humà, ho 

és la vida en si i els fenòmens que aconteixen. 

La teoria Posthumanista es presenta com un terreny comú entre di-

ferents teories crítiques (feminisme, anticolonialisme, antiracisme, 

activisme queer, …) ja que, comparteix amb elles la necessitat de de-

safiar i repensar l’humanisme que impera en les estructures de go-

vern i organització social, política i educació. En la força que pot tenir 

aquesta unió, radica la potencialitat per no poder ser ignorats. 

L’antropocentrisme humanista que ha governat des dels dualismes 

(humà/no-humà/animal/màquina/no-viu/etc.), construint-se, auto-

protegint-se i fent-se fort des d’aquests, ha acabat per desencadenar 

nombroses barbàries des del seu inici. 

“Posthumanism is, first of all, about realizing the democratic possi-

bilities and limits of humanism in a new globalized age, in relation 

to global interactions between former colonial masters and sub-

jects, and between gendered subjects (no longer reducible to two 

neat types).” (Snaza et. al, 2014, p.48)

Quan se separa l’humà, quan se l’eleva, redueix en aquest traspàs tot 

allò que no entra en la seva definició, en el seu ideal d’home-blanc-eu-

ropeu-cult-heterosexual a objectes. Els objectes, des d’un punt de vis-

ta humanista, están per a fer-se servir. “What it means to be human 

Des d’aquest treball vull esbossar el que pot devenir un camí cap a 

l’educació posthumanista i la pedagogia afectiva recolzada en la pràc-

tica artística i els nous materialismes. Descentralitzar-nos, aprendre 

des de l’ontologia relacional igualitària. Per tal de poder mostrar el 

meu entendre, traçaré un recorregut ontològic i epistemològic que 

m’ajudarà a testimoniar-ho.

Partint d’una filosofia monista spinoziana, comprenc l’origen del món 

i el que som a dia d’avui, com a part d’una mateixa matèria que es va 

diversificar, va evolucionar fins a adoptar/transformar-se en el que 

avui en dia anomenem realitat. En aquesta, les persones no patim la 

dualitat humanista, sinó que la nostra ment/ànima i cos, són dues ca-

res de la mateixa moneda, són la mateixa substància. Així mateix, res 

ens diferencia, més bé, res ens separa dels altres éssers, la terra, i el 

que en ella esdevé. Aquest enfocament “permite pensar la diferen-

cia desde la multiplicidad, y no sólo desde el sitio especular del otro” 

P O S T H U M A N I S M E,  
M A R C   D I R E C C I O N A L   D E L   T  R E B  A L L
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is constructed differently at different historical moments, by biology, 

philosophy, political theory, and educational institutions.” (Snaza et. 

al, 2014, p. 42)

Una educació radicalment democràtica ha de procurar, com una de les 

seves màximes prioritats, deconstruir aquest binarisme eurocentris-

ta i humanistes. En l’humanisme trobem el bressol del racisme, d’on 

treu aquell il·lusori marc de justificació que encara avui dia resisteix. 

Deconstruir l’humà o el que entenem per humà, per tal de que les 

potències no puguin seguir deshumanitzant a les persones, ‘l’equili-

bri’ creat entre primer, segon i tercer món és un sense-sentit derivat 

d’aquesta il·lusòria superioritat.

 

Tal esforç ha de ser emprat per un canvi en la política; mentres aquesta 

és concevi al voltant de l’ésser humà, la possibilitat de deshumanitzar 

romandrà. Som animals, som matèria igual que la resta del planeta, i 

devem fer polítiques des d’aquesta horitzontalitat, des de l’ecosiste-

ma. Si més no, en termes ecologistes, el binarisme i la supremacia ens 

han portat a l’estat en el que es troba el planeta. Una nova política, tot 

i que completament necessària, comporta un gir, una reconfiguració 

complexa i extensa que pot ser la clau per a poder regenerar el món 

i les relacions que en ell aconteixen. Com va posar de manifest Dona 

Haraway en el seu “A Cyborg Manifesto” (1985/1991), les persones 

(animals, màquines, etc.) estem completament barrejats, intercon-

nectats, contaminats. Tot i que ella en aquell moment no parlava de 

posthumanisme, la seva aportació va resultar ser-ne un dels pilars.

Seguint aquest corrent posthumanista, autores com Rosi Braidotti, 

Donna Haraway i Karen Barad entre d’altres, argumenten com natura 

i cultura, també són aquestes dues cares de la mateixa moneda que 

comentava. No estan separades, desmuntant així altres construccions 

dualistes com la diferència entre una mateixa i l’altre. Haraway (2003) 

, proposa que aquesta “naturesculture” és un assemblatge continu 

entre animals, persones, màquines/objectes, que en el seu constant 

relacionar-se s’han desdibuixat els seus límits/separacions. Es tracta 

doncs, d’una re-configuració plural que ni redueix ni polaritza, es guia 

per la multiplicitat. Des d’aquesta mateix entendre, Braidotti apunta 

el subjecte com a ésser “relacional, constituido en y por la multipli-

cidad y está simultáneamente encarnado y localizado, no sólo geo-

gráficamente, sino también efectivamente a lo largo de jerarquías de 

género, raza y clase.” (Hernández, en prensa, p. 3).

A través d’aquesta aproximació també podem analitzar algunes pràc-

tiques que han seguit una estructura humanista, entre elles l’educa-

ció, i nous camins que podrien modificar velles estructures. 

L’educació, aquells aprenentatges més formals i hegemònics que en-

cara es duen a terme avui en dia, tenen com a un dels seus objectius 

“civilitzar-nos”. Se’ns ensenya tota una sèrie de normes i conductes 

a través de les quals acabarem encaixant en la societat, sabrem com 

actuar i que dir en cada situació, aprenem “protocols” com els de les 

màquines. En l’esforç per convertir-nos, ensenyar-nos a ser humans; 

parlar, pensar, actuar com a  tals, ho fem sobre les bases de la supe-

rioritat bio-socio-lingüística que alhora, crea d’altres categories, les 

inferiors. 
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L’ensenyament s’ha vist reduït no tan sols unes assignatures con-

cretes, sinó a la memorització d’aquestes i l’aprenentatge de certes 

habilitats. No s’educa per pensar, no se’ns educa per a imaginar, per 

qüestionar, com diu Snaza et. al “one of the most important reasons to 

educate the young in the first place: our world is plagued (or anima-

ted!) by innumerable problems for which we do not yet have answers.” 

(2014, p. 45) No es pot comprendre tot però podem “esdevenir amb” 

(Haraway, 2008), des d’aquesta relació que proposa l’autora, no po-

dem saber amb certesa que és una matèria fins que no hi entrem en 

relació, i el que esdevingui dependrà alhora de la relació que estableix 

amb una mateixa. Coneixem les coses per la relació, o mitjançant la 

relació que hi mantenim i els afectes que aquesta produeix.  No po-

dem preveure qué o com serà quelcom fins a entrar-hi en relació, ni la 

relació que en sortirà. Aquesta  aproximació al mecanisme relacional 

posa el seu focus d’atenció en l’afecte, les intensitats afectives dels 

cossos que conviuen. El plantejament posthumanista radica en el no 

antropocentrisme a escala global, l’humà es troba amb relació amb 

tot tal i com ho està la resta del planeta, i tots som moguts des dels 

afectes. 

Els afectes, són per Spinoza un trànsit a través del qual passem d’un 

estat a un altre, és una habilitat de què disposem i a través de la qual vi-

vim. Aquests són intrínsecs (Camps, 2011) a l’ésser humà (i no només 

a aquest), siguem o no conscients, ens travessen, experimentem amb 

ells, en ells i a través d’ells. Per Spinoza, els afectes generen respostes 

en el cos, i és a través de les afeccions del cos que augmenta o dismi-

nueix la potència d’actuar d’aquests. Deleuze i Guattari (1980/2004, 

p. 260-261) reprenen aquesta filosofia assenyalant que l’infinit con-

junt de forces per les quals som constantment travessades, modifi-

cades, mogudes, etc. cadascuna d’elles té una potència diferent, ens 

afecta amb una intensitat diferent i són aquestes les que determinen 

la potència d’acció. Entenent així com els afectes “son las fuerzas, in-

tensidades, o capacidades de mover y ser movido” (Cvetkovich, 2012, 

p. 4)

A F E C T E S :  U N A   A P R O X I M A C I Ó

fernandoherraizgarcia
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fernandoherraizgarcia
Resaltado

fernandoherraizgarcia
Resaltado
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No podem oblidar que aquesta introducció que formulo cap als afec-

tes és només això, una introducció. Per la seva mateixa condició, els 

afectes no poden ser completament descrits, entesos o estudiats, aixì 

mateix, Felicity Colman comenta: 

“Watch me: affection is the intensity of colour in a sunset on a dry 

and cold autumn evening. Kiss me: affect is the indescribable mo-

ment before  the registration of audible, visual, and tactile transfor-

mations produced in reaction to certain situation, event, or thing. 

Run away from me: affected are the bodies of spectres when their 

space is disturbed. [...] according to Deleuze, the affect is a transi-

tory thought or thing that occurs prior to an idea or perception.

Affect is the change, or variation, that occurs when bodies collide, 

or come into contact. As a body, affect is the transitional product of 

an encounter, specific in its ethical and lived dimensions and yet it 

is also as indefinite as the experience of a sunset, transformation, or 

ghost.” (Colman, 2010, p. 11)

La transversalitat esmentada és compresa com una força que no 

només travessa al subjecte, sinó també totes les capes de la reali-

tat. “El afecto no es entonces sólo un aspecto del mundo, es el mun-

do todo entendido este como universo de potencialidad afectiva. Lo 

fundamental, es entonces, el proceso por el que el afecto pasa de la 

virtualidad al ser-en-acto” (Moraña, 2012, pàg. 321). I aquest procés 

es duu a terme a través de la relacionalitat. Els afectes no poden pen-

sar-se sense les relacions perquè la seva implicació està intrínseca en 

elles, en totes, voluntàries o casualitats, de manera visible o no visible. 

El nostre món és relacional i està travessat així pels afectes. Aquests 

moviments afectius deixen rastres, les transformacions dutes a terme 

per una relació poden crear “emergencias que, a través de los recuer-

dos de lo vivido (de la experiencia), visibilizan lo que ha afectado” 

(Riba, Revelles, Hernández, 2020, p. 188).

Aquestes forces poden, però no tenen perquè ser “humanes” (Hic-

key-Moody, 2016, p. 260) viuen, es regeneren, canvien, mouen tot en 

totes direccions i constantment, sense distingir entre persones, ma-

tèria, ni altres éssers. I aquestes forces no són les mateixes, cadascuna 

és única i afecta de manera única cada element que travessa. Cada 

individu és afectat d’una manera diferent, fins i tot un mateix estímul 

pot afectar de manera diferent a un mateix individu en moments di-

ferents. Són forces modelades pel context, i al seu torn, el context és 

modificat per elles.

Aquestes transformacions que comporta en si l’afecte, tenen lloc en 

les relacions, però aquestes són extremadament complexes, plurals i 

graduals. Per poder entendre com aquestes funcionen, em va ajudar 

el concepte intra-accions (Barad, 2007), (part essencial de la teoria 

del realisme d’agències). Aquest embolic de forces que travessen no 

només cossos humans, sinó objectes, temps i altres, és compresa per 

Barad com una successió de fenòmens que es re-configuren mútua-

ment, en interaccions, i internament, en intra-accions. 

“Intra-action is a Baradian term used to replace “interaction,” be-

cause interaction necessitates pre-established bodies that then 

fernandoherraizgarcia
Resaltado

fernandoherraizgarcia
Resaltado

fernandoherraizgarcia
Resaltado

fernandoherraizgarcia
Resaltado

fernandoherraizgarcia
Resaltado

fernandoherraizgarcia
Resaltado
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participate in action “with” each other. In contrast, intra-action un-

derstands agency not as an inherent property of an individual or 

human to be exercised, but as a dynamism of forces (Barad, 2007, 

p. 141) in which all designated “things” are constantly changing, 

exchanging, and diffracting, blending, mutating, influencing, and 

working inseparably.” (Hickey-Moody, 2018, p. 2)

Des d’aquest punt de vista, de nou es descentra a l’humà doncs se’l 

col·loca al mateix nivell relacional que qualsevol altra existència ma-

terial o immaterial. Formem part de moltes altres parts i esdevenim 

amb elles. Formem part i existim com a multiplicitat.

L’art pot entendre’s com un intercanvi entre l’obra i l’espectador, una 

relació donada per la materialitat de l’art a mode de mediador. No es 

pot parlar d’art sense la materialitat, per què és aquesta, en forma de 

cos, en forma d’edifici, de llibre,  o invisible, la que el fa possible. L’art 

existeix a través de la matèria que assoleix una nova dimensió, “Each 

object has a presence - a being” (Elkins, 1996, p. 12).

 “Art, then, might be understood as the name for a function: a ma-

gical, an aesthetic, function of transformation. Art is less involved 

in making sense of the world and more involved in exploring the 

possibilities of being, of becoming, in the world. Less involved in 

knowledge and more involved in experience, in pushing forward 

the boundaries of what can be experienced. Finally, less involved 

in shielding us from death, but indeed precisely involved in actuali-

sing the possibilities of life.”  (O’Sullivan, 2001, p. 130)

L A   M A T E R I A L I T A T   D I F R A C T A   L E S   I D E E S
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Des dels nous materialismes -on es creua diversos interessos comuns 

amb el posthumanisme- comprenc una nova manera d’entendre la 

matèria, aquesta deixa de ser quelcom passiu, a l’espera de que hi de-

positem un significat, una utilitat, la matèria té agència pròpia. “Agen-

cy is not an attribute whatsoever - it is “doing”/”being” in it’s intra-ac-

tivity” (Barad, 2003, p. 826). La matèria, en les seves intra-accions, té 

agencia, té un potencial discursiu:

“The materials with which we work prompt us to remember expe-

riences, to modify materials in certain ways rather than in others, 

and to have emotional, sensory, intellectual, and memory-based 

responses that are quite specific to the material assemblages of ma-

king practices.” (Hickey-Moody, 2018, p. 2)

L’art es formula a través d’aquests materials i és conscient de l’agèn-

cia que es genera en aquest moviment. En la relació creativa prenem 

consciència de les forces no-humanes i l’agència que influeixen i ra-

diquem en la matèria. Les obres resignifiquen els materials, els con-

necten amb idees, reestableixen connexions humanes, més que hu-

manes i in-humanes, sent conscients del discurs, la capacitat que té 

la matèria per si sola.  Els objectes tenen propietats, agència, i parts 

de si que no sempre podem identificar, explicar o comprendre. Tot i la 

lectura que podem generar de l’objecte, hi ha parts d’aquests que no 

estan al nostre abast, encara que ho percebem, hi ha aspectes que pot-

ser no podem comprendre. En aquest fer, l’art pot comunicar idees, 

crear-les, ferles visibles (o audibles), pot afectar de manera diferent a 

cada individu. Quan la matèria, contextualitzada espai-temporalment, 

s’acobla amb una idea, pot impactar, afectar a algú, i d’aquest impacte 

no se sap quines idees en sorgiran, però es posibilita un aprenentatge. 

L’art difracta les idees, la matèria amb la que interactua, els cossos i 

les seves accions. “I focus on space-time folding and suggest that this 

aspect of the material-discursive agency of matter facilitates access 

to knowledges in ways that are specific to the materiality of creative 

making.”  (Hickey-Moody, 2018, p. 1). L’art crea coneixement a través 

de l’experimentació, però no podem saber quin tipus de coneixement, 

o com funciona aquest procés d’aprenentatge. Aquestes conjuncions 

materials generen una resposta emocional, intelectual, una memòria 

especìfica lligada a la manipulació d’un tipus de matèria. “Symbol, tex-

ture, and color carry and re-perform histories and critically inform 

how memory operates and shape the registers people mobilize in 

constructing narratives.” (ibid, p. 7). La relació que establim amb la 

matèria és des de la intra-acció, no som quelcom separat. La pedago-

gia afectiva, com comenta Hickey-Moody, explora en l’estètica, com a 

mode de comunicació on l’art possibilita noves maneres de relacio-

nar-se (amb tot). 

“Artists pose questions, construct problems, conjecture, investiga-

te, experiment, and many times fail but then make discoveries in 

the process. As “everyday artists” (Bentley, 2013, p. 7), children also 

engage in these kinds of practices. Creating a research culture out 

of art education practices seems like a logical next step [...]” (Hood, 

Kraehe, 2017, p. 33)

fernandoherraizgarcia
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Els nous materialismes conceben aquesta entitat que té la matèria, 

que és a matèria i des de la qual sorgeixen, conseqüentment, nous po-

sicionament per als artistes/educadors/investigadors. No es tracta de 

donar valor cultural o social als objectes, com algunes persones poden 

entendre, sinó treballar des del que són i poden fer, des de la seva 

agència. Quan l’agència de la matèria s’ignora, almenys en la meva 

pràctica artística, és quan l’obra careix d’art, és quan se li nega part de 

la seva potencialitat. 

L’agència de la matèria, com compren la filòsofa Jane Bennet (2010), 

no és exclusiva de l’objecte, sino que com els afectes, l’atreavessa, o el 

que ella anomena distributive agency. És a dir, quan jo per exemple 

manejo el ratolí del meu ordinador, la seva agència es fa tangible en 

la nostra relació. Beatriz Revelles, en una de les sessions del seu se-

minari sobre la teoria afectiva que va tenir lloc al gener d’aquest curs 

al Màster Arts Visuals i Educació ens ho intentava explicar amb un 

taburet, en aquell moment no vaig poder acabar de comprendre el seu 

exemple, però al llarg d’aquest treball vaig omplint de sentit les seves 

paraules. L’evidenciació de l’agència de la matèria també es duu a ter-

me, lògicament, en el procés creatiu, és una co-creació, “It is always a 

collective action between animate and inanimate things” (Hood, Krae-

he, 2017, p. 35). Les pintures que utilitzo, quan son dins dels seus reci-

pients, tenen un discurs, però és en la relació que estableixen amb mi 

que aquest canvia; ens resignifiquem. Aquest acte també descentralit-

za i  resitua a l’humà que dins les relacions horitzontals; l’art es crea 

des d’aquesta col·laboració/ensamblatge, que alhora pot ser un camí 

des del que investigar, aprendre i ensenyar. 

Seguint des del posthumanisme, en el qual es qüestionen certs cons-

tructes humanistes que regeixen la nostra societat, també es qüestio-

na l’estructura, la forma que s’ha donat a l’educació, la seva arbitra-

rietat. Des de que es va formar el currículum actual de l’escola poc 

ha variat amb els anys. A partir dels afectes es pot ajudar a repensar 

l’educació, per exemple comprenent que qui ens educa, pot ser no-

humà (Hickey-Moody, 2018), Allunyar-se del concepte de transmis-

sió, que és unidireccional, i comprendre les infinites ramificacions 

que convergeixen en l’educació. No es tracta d’absorbir el que se’ns 

diu, memoritzar, i anar-ho fent servir a mesura que sigui requerit, és 

‘vincular-se’ a això. L’educació és afectiva perquè es tracta d’una re-

lació. Ser conscients d’això ens permet atendre la particularitat dels 

cossos i els afectes que circulen en la relació pedagògica, esborrant 

barreres i dualitats. És en la relació que té lloc la transformació com 

he comentat anteriorment, en aquest sentit, l’afecte és pedagògic en 

tant que pot conservarse i transformar (Deleuze, 1996).

L’E D U C A C I Ó   A F E C T I V A   
 É S   P O S T H U M A N I S T A
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Una pràctica pedagògica afectiva ha de focalitzar-se en aquestes rela-

cions, humanes, no-humanes i més-que-humanes, i no tant en el que 

passa als individus. En aquestes relacions pedagògiques sorgeixen els 

afectes atès que “[Es] encuentro de subjetividades (cómo nos conoce-

mos y narramos) y saberes (cómo nos vinculamos con lo que conoce-

mos)” (Hernández-Hernández, 2018, p. 115). Donada la nostra con-

figuració afectiva, aprendre és inevitable (Camps, 2011), ja que, ens 

trobem constantment en relació amb el món, així mateix, per aquestes 

mateixes condicions, no és una cosa que només es dugui a terme en 

una aula, sino que aprenem al llarg de tota la nostra vida i des de dife-

rents llocs, entesos més enllà d’’una situació geogràfica.

Un afecte pot donar-se en un procés, un afecte és un procés, se’n re-

quereix un per tal de que pugui haver-hi un canvi en el cos. Aquests 

processos tenen les seves pròpies temporalitats i aquestes es poden 

solapar, de manera que les pràctiques pedagògiques es poden enten-

dre com “acompanyament en devenir” (Riba, Revelles i Hernández, 

2020, p. 31). Les pràctiques afectives deriven, s’encarnen en escenes 

significatives (Hernández-Hernández, 2018), llocs on pugui esdeve-

nir l’afecte, la transformació des de les relacions. Aquests llocs han de 

proporcionar moments d’intensitat (Revelles-benavente, 2017), fruit 

de les relacions, permeten fer connexions i d’aquesta manera creen 

sabers, nous marcs referencials. “Es fan visibles un cop s’ha produït 

una reacció particular en un cos [i aquestes relacions fan que aquests] 

es converteixin en una cosa completament diferent” (p. 138).

Aquest vincular els sabers amb el món és el que possibilita fer un 

aprenentatge real (Atkinson, 2011), saber que estan connectats d’al-

guna manera a tu, facilita la seva afecció, per tant la seva comprensió, 

retenció, i el seu potencial transformador. Aquest enfocament a l’es-

cola, permet un aprenentatge processual i real, amb sentit. En aquest 

mateix context es pot confondre els afectes amb les emocions.

Les emocions són respostes visibles del cos, “a barometer of affectus 

and are one of the ways in which bodies speak” (Hickey-Moody, 2016, 

p. 262). Sent aixì, les emocions no deixen de ser quelcom completa-

ment individual, impossible d’explicar, molt menys generalitzar, tot i 

que actualment s’utilitzen com eina en la política, per exemple, dues 

persones no comparteixen de mateixa manera una emoció. Cal afegir 

que algunes emocions son apreses a través dels afectes, com la repug-

nància o el patriotisme. Les emocions poden respondre a un efecte, 

però pel mencionat anteriorment, no poden ser enteses com a afectes 

en si. 
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L’A R T   I   L A   S E V A   P R À C T I C A   
C O M   A   P O S S I B I L I T A D O R S   D’U N A   
P E D A G O G I A   A F E C T I V A

L’art i la seva pràctica entren en aquest escenari com a possible lligam, 

o com a camí de traspàs entre l’educació contemporània i una peda-

gogia afectiva. Des de l’entrada del posthumanisme al segle vint, els 

artistes van començar a descentralitzar els seus discursos, a obrir-se 

a d’altres relacions de manera múltible, i a parlar-ne. De la mateixa 

manera, com bé he mencionat avans, aquesta corrent també inten-

ta reorientar el model educatiu humanista que ha imperat fins al dia 

d’avui, ja que, no existeix la fragmentació de sabers (Snaza et al. 2014) 

tot i que el sistema la crei. En aquest exercici, s’entén el lloc de les arts 

“como espacios de experiencia que expanden el sentido del pensar 

en el presente” (Hernández, 2017, p. 17). En les arts es veu, i existeix, 

la capacitat d’ensamblar, de fer confluir els sabers, la vida privada i 

col·lectiva, les relacions, les diverses connexions que una pugui ge-

nerar, i pot transformar, mitjançant aquesta capacitat, el pensament. 

És una experiència i en aquest assablage que és capaç de generar, no 

només conflueixen els sabers i les sensibilitats, sino que pot generar 

noves relacions. És la força material del canvi (Hickey-Moody, 2016), 

és a dir que és afectiva. 

Aquestes noves relacions, els canvis que és capaç de proporcionar 

l’art, creen, alhora, subjectivitat. Es crea un nou entendre amb el que 

et pots vincular més enllà de la unidireccionalitat entre l’aprenentat-

ge/l’utilització de l’aprenentatge, sino que amplia les possibilitats. 

L’art, al crear subjectivitat, no la crearà igual en dues persones, i s’hi 

relacionarà des de la multiplicitat, el que pugui desencadenar, ho farà 

des  de la multiplicitat. Les relacions que hi esdevindran podran ser 

humanes, més que humanes, inhumanes, etc. Aquest acte és pedagò-

gic, genera un nou camì anteriorment inexistent o inexplorat que es 

capaç de comportar noves accions o la variació d’alguna preexistent.

 

L’art, vist des d’aquesta base, comporta una fisura amb la represen-

tació, ja que va més enllà i transforma (O’Sullivan, 2001). L’art, com 

comenta Anna Hickey-Moody, “can re-adjust what a person is or is not 

able to understand, produce and connect to” (2016, p. 261). Assenya-

lo l’èmfasis afegit al verb can (poder), doncs la naturalesa dels afectes 

no respon a una causalitat lineal, però l’art pot fomentar, per la seva 

capacitat relacional, l’afecció. Seguint el diàleg des d’aquesta autora, 

anomena els fets artístics com a “blocs of sensations”, aquests blocs 

estan formats per; percepcions, el que percebem d’aquesta forma ar-

tística i el que representa, i afectes; com ens fa sentir aquesta. Amb-

dues característiques responen a un context espai-temporal específic 

que genera l’ensamblatge entre l’obra i el que transmet a l’espectador. 

A través d’aquesta afectació, l’art pot crear un moviment en el cos, i 

segons l’autora canvia els límits d’aquest, per lo tant, “[...] affect is a 
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bodily change, it is registered as a sensible experience that, in the ins-

tance of affective pedagogy, is produced through art.” (p. 88). 

Dins de la complexitat que engloba l’art; definicions, conceptes, dis-

cursos, veracitat, etc. dins de l’infinita obertura que això mateix supo-

sa, resideix la que és per a mi, una de les majors capacitats que té l’art. 

És capaç de generar, regenerar, construir, ensamblar… Pot lligar expe-

riències, relacions, coneixements, vides, materialitat i temporalitats, 

i aquest potencial pot ser l’eina que permeti un canvi en la manera 

que tenim d’educar. Tot i les nombroses escoles que a dia d’avui abo-

guen per un ensenyament ‘alternatiu’ (Montessori, Waldorf, Escoles 

Lliures, etc.) vec en la pedagogia artística afectiva un possible punt 

l’acoblament a l’educació contemporània, un des del que començar a 

generar un canvi que no té per què suposar una ruptura completa del 

currículum. És a dir, un canvi que es podria anar escolant per el currí-

culum per tal de facilitar un canvi en el futur. 

“Affect, then, can be ‘a starting place from which we can develop 

methods that have an awareness of the politics of aesthetics: me-

thods that respond with sensitivity to aesthetic influences on hu-

man emotions and understand how they change bodily capacities’ 

(Hickey-Moody 2013, 79)”. 

Aquests tres moviments teòrics que m’estan ajudant a comprendre, a 

mesura que vaig escrivint, les possibilitats d’una pedagogia afectiva 

basada en les arts, no els puc explicar de manera separada -tot i  que 

aixì ho he intentat en els apartats anterior- perquè tal i com he arri-

bat a comprendre, no son entitats independents i emmurallades, sino 

que les seves arrels es toquen en nombrosos punts, comparteixen un 

terreny comú que les enriqueix i complementa mútuament, ressonen 

entre si; ni s’exclouen ni es neguen. Com comenta Judit Onsés (2018), 

les teories crítiques s’interrelacionen amb el posthumanisme i el nous 

materialismes. Per tal de fer comprendre millor la conjunció entre 

aquests tres moviments, els he il·lustrat a la Figura X.

Aquestes interrelacions es deuen a les connexions que comparteixen 

i al que aporten i modifiquen les unes en les altres. Per exemple, si 

canvia, de la mà dels nous materialismes, la nostra manera d’entendre 

la matèria, cal repensar diverses nocions ontològiques en conseqüèn-

cia, com “[...] change, causality, agency, time and space” (Coole i Forst, 

2010, p. 9). També cal saber “qué lugar ocupan los seres humanos 

R E S S O N À N C I E S   E N T R E   
P O S T H U M A N I S M E,   
N O U S   M A T E R I A L I S M E S    I   A F E C T E S
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en tanto que matèria y qué modos de investigar posibilita” (Onsés, 2018, p. 137). 

Aquesta nova visió del que és un ser humà, del que és la realitat; matèria que és i es 

relaciona amb d’altres matèries, implica la impossibilitat de separació entre aques-

tes. Des d’aquí cal repensar la política i l’ontologia ja que, tota matèria té agència (en 

sí o a través de la relació), no és un receptor passiu que potser dominat per l’humà. 

“Y esta materialidad no hace referencia sólo a ‘las cosas’ u objetos en la naturaleza, 

sino que el conocimiento, los discursos, los espacios, los tiempos, lo inmaterial, lo 

posible y lo virtual también son matéricos. Porque son parte de la matéria.” (Onsés, 

2018, p. 138). Tot el que potser no té cos material perceptible, també és matèria per 

que hi interactua, s’hi relaciona. 

L’afecte ens ajuda a comprendre com es relaciona la matèria des d’aquest nou pa-

radigma, per que l’atravessa, per què la matèria crea afectes, per què la matèria té 

agència. L’afecte és la força que mou el món, i el món és matèric. En aquesta com-

prensió de la realitat, on tota matèria té agència, és capaç de produir afectes i ser 

afectada, on l’humà per consegüent no ostenta cap posició de superioritat, el pen-

sament humanista perd la seva base. Base que ja qüestionava el posthumanisme a 

la vegada que assenyalava un nou camí des del que repensar el món. Un camí on la 

matèria té agència, on l’humà és matèria i no dominador de la matèria i és mogut, 

junt amb la resta del planeta, des dels afectes.

Des d’aquests tres pilars, entenc i imagino un nou rumb per a l’educació, una pe-

dagogia afectiva basada en les arts ja que, des d’elles es poden crear les relacions i 

ensamblatges amb la matèria que ens poden conduir a un afecte i aixì, a un aprenen-

tatge real. Un marc conceptual posthumanista possibilita tal model d’aprenentatge, 

conscient i horitzontal, sense pretensions, amb consciència global.

Figura 1, 
Autora,

Posth-Mat-Af-Ed.
2020
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La nova ontologia neix com a reacció davant l’intent d’hegemonitzar la investigació -basada en l’empirisme. Es planteja 

la necessitat d’aquesta nova aproximació lliure de dualismes i/o separacions entre epistemologia, ontologia, ètica i me-

todologia. Sota aquest corrent que cerca la possibilitat d’una manera de pensar diferent, i sota la que naixen les derives 

‘post’, aixoplugo les aproximacions teòriques que m’han permès pensar en una pedagogia artística afectiva.

Els esquemes estan dividits en quatre parts seguint l’ordre relacional amb què es van anar encadenant al llarg d’aquest 

procés les diferents teories i autores. Tanmateix, els quatre parteixen de l’obertura que proporciona la nova ontologia 

(Figura Y, Z, X, Q).

M A P E S   P E R   A   L A   N A V E G A C I Ó
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Figura 2, 
Autora,

Mapa Posthumanisme
2020
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Figura 3, 
Autora,

Mapa Afectes
2020
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Figura 4, 
Autora,

Mapa Art i Educació
2020
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Figura 5, 
Autora,

Mapa Nous Materialismes
2020
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Amb l’ànim de deixar constància del límit de la meva aproximació al posthumanisme, als afectes i als nous 

materialismes, faig saber a qui em llegeixi que sóc conscient dels camins que hem deixo per recòrrer en 

aquest treball. Tanmateix, gran part d’aquests no els puc indagar per falta de temps. Tot alló que no escric és 

el límit invisible del meu acostament.

Alguns temes s’han quedat al tinter per falta de temps, com he mencionat, d’altres no s’han obert per tal de 

poder centrar-me i centrar a qui em llegeixi. Focalitzar la meva atenció i indagació m’ha ajudat alhora de 

treballar en aquest projecte.

Per tal de poder indagar entorn d’una pedagogia artística afectiva; el seu lloc, possibilitats a oferir, camins 

pels quals pot transitar... Prenc les pràctiques que vaig dur a terme en una escola primària com a col·labora-

dora en un projecte transversal a totes les aules, com a font experimental d’aquest acostament a la pedago-

gia. Vaig acompanyar cinc grups de l’Escola Drassanes en un projecte d’indagació científica que mostraria els 

seus “resultats” en forma d’obra artística.
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E S C O L A   D R A S S A N E S

L’Escola Drassanes (http://escoladrassanes.cat/) es troba al Barri 

Gòtic de Barcelona, a tres minuts a peu de la parada de metro Dras-

sanes (L3), per arribar-hi des d’allà, creues el final de la Rambla. 

Originàriament, l’escola es trobava al barri del Raval, però van voler 

ampliar la línia d’alumnes d’una a dues i necessitaven un edifici més 

gran, de manera que se’ls hi va oferir un al Barri Gòtic. L’edifici era 

l’antiga casa del pintor català Ramón Casas. Quelcom clau per a poder 

entendre el funcionament i els nens i nenes que assisteixen aquesta 

institució és, certament, la localització en què es troba. L’alumnat viu 

al centre de la capital, per aquesta raó, el ventall de cultures i llen-

gües és molt variat (tot i ser el català la llengua que s’empra durant 

la docència) i cal actuar en conseqüència. La multiculturalitat és pre-

sent no tan sols en els alumnes, sinó en l’escola i qui hi treballa; són 

activament conscients d’aquests contextos i els integren en tots els 

àmbits, no s’assumeix cap religió o providència. Es tracta d’una escola 

d’educació primària, compren edats d’entre els 3 als 12 anys aproxi-

madament.

P R O J E C T E   F E M   C I È N C I E S 
A M B   A R T

L’escola Drassanes té la voluntat de treballar per projectes. En una 

de les seves trobades amb la universitat Pompeu Fabra -amb la que 

col·laboren- els hi van proposar dur a terme un projecte per iniciar la 

canalla en la indagació científica. Aquests projectes, a diferència dels 

científics que acostumen a tenir una estructura rígida i uns límits aco-

tats, es beneficien de l’obertura que en si comporten, esdevenen amb 

el fluir de la investigació, amb el que en ella succeeix, i aquesta aproxi-

mació permet la conjunció entre el grup i el treball que desenvolupen.

Per tal que les alumnes de màster (Arts Visuals i Educació des d’un 

enfocament Construccionista) que havíem m d’entrar en el projecte 

hi poguessin intervenir més activament, Fernando Hernández, tutor i 

previ col·laborador amb l’escola, va proposar el títol de “Fem Ciències 

amb Art”. Van acollir i dur a terme la idea, i les dues alumnes de màster 

que vam entrar com a acompanyants d’aquesta. Hi vam col·laborar 

amb cinc mestres que havien demanat la nostra ajuda, ja que, tant la 

meva companya com jo, hem cursat Belles Arts i això feia sentir recol-

zades a les mestres per la nostra experiència en el camp de les arts.
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Es tractava d’evidenciar artísticament el projecte científic que havien 

realitzat els diferents grups. Transformar el trobat al final de la in-

dagació en obres d’art, traduir els “resultats” al llenguatge artístic; 

realitzar un assemblatge entre pràctica artística i projecte d’indaga-

ció científica. Per part de l’equip docent de l’Escola, se’ns demanava 

aportar idees per a mostrar artísticament els projectes de cadascuna 

de les classes. En aquest sentit, tot i no sentir-nos com a expertes en 

art, intentàvem donar respostes des de l’experiència en l’art que amb-

dues hem tingut.

Vam decidir dur a terme l’aproximació als grups i als seus projectes 

mitjançant la creació de cartografies col·lectives (Figura 6), de ma-

nera que poguéssim saber en quin moment estava cada grup i com 

es movien els llenguatges artístics així mateix. La cartografia ha estat 

una eina recurrent al llarg del màster, a partir d’aquest recurs podem 

mostrar, deixar constància de la nostra epistemologia de manera ri-

zomàtica, és a dir, des de l’obertura al devenir. Les cartografies visuals 

han estat reconegudes com a mètode d’investigació educativa i en les 

ciències socials en general (Paulston, & Liebman, 1994; Ruitenber, 

2007; McKinnon, 2011; Ulmer & Koro-Ljungberg, 2015). En elles té 

cabuda una mateixa, hi apareix, igual que les emocions, els records, 

els espais, les experiències corporals, les preocupacions, el polític i 

el social, així mateix, creen un espai on es pot deixar constància dels 

recorreguts invisibles de la nostra ment, els buits que la formen, i en 

aquests enllaços, es poden crear conceptes. Entenc aquests mapes vi-

suals com a posibles generadors de relacions en les que sovint una no 

cau fins que les veu una al costat de l’altre. Aquesta metodologia tan 

C O M   V A M   I N T E R V E N I R / E N T R A R   
A L   P R O J E C T E

Figura 6, 
Autora,

Primeres intervencions
2020
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conectiva i intuitiva se’n plantejava com un primer pas a donar. Des 

d’aquesta tècnica, volíem començar a conèixer el projecte, els nens i 

nenes que el formaven, com pensaven, com es relacionaven, amb què 

connectaven els treballs, i què volien mostrar d’aquells.

La meva companya i jo dialogàvem sobre les propostes, teixíem idees, 

pensàvem el com i l’on, etc. En acabat ho compartíem amb les profes-

sores i elles ens donaven el vistiplau. Procuravem dur a terme pràcti-

ques artístiques:

· Diferència entre exercici i pràctica artística:

Un exercici és el que tradicionalment s’ha considerat com 

a format vàlid d’avaluació, tant en l’àmbit de la “plàstica” 

com a qualsevol altre assignatura. Tot i així, hi ha altres 

mètodes molt més enriquidors i afectius que deixen de 

banda el caràcter productivista de l’exercici. Una pràctica 

artística ofereix múltiples punts de vista, a l’hora de gene-

rar-ne una avaluació té en compte el procés, no el resultat.  

És un procés creatiu que genera coneixement per mitjà 

de l’experimentació i la interpretació, sigui de manera 

subjectiva o col·lectiva, i que ofereix múltiples camins, en 

comptes d’un de sol. 

Buscàvem dur a terme el projecte des d’un punt de vista child-cente-

red (Due, Riggs & Augoustinos, 2014). En un inici de forma incons-

cient: com a convidades dins dels grups, no voliem apropiarnos, més 

ben dit, no voliem interferir en el que ja s’hi estava duent a terme, 

actitud que més endavant es va resituar en comprendre millor el que 

es demanava de nosaltres. Tanmateix, aquesta primera manera de fer, 

basada en i per als nens, la vam intentar mantenir fins l’abrupte final 

dels projectes -degut a la pandèmia mundial. 

La perspectiva child-centered busca despertar l’interès, la iniciativa 

i participació de les criatures participants, i això requereix sovint la 

deconstrucció de certes maneres de dur a terme la classe. Un punt 

clau per a nosaltres era que sentissin aquell projecte com a seu, d’ells 

per a ells, reconeixent la seva pròpia agència i capacitat per parlar de 

les seves pròpies experiències, com comenta Morrow (2008). Tot i els 

esforços, la realitat era que ens calia una mica més d’experiència,eines 

i temps per poder dur a terme una estructura purament centrada en 

la canalla. Durant les sessions ens adonem de com els nens i nenes fan 

allò après prèviament, és a dir, remeteixen, comes natural, als coneixe-

ments que ja tenen. Això implicava un marge, un contorn amb el qual 

emmarcaven els seus treballs. La nostra intervenció devia obrir nous 

camins per al seu futur projectes, mostrant-los-hi altres maneres de 

procedir. El nostre paper era intervindre en aquest aprenentatge que 

ja duien en si i intentar sumar-hi noves mirades, nous punts de vista, 

metodologies, maneres d’actuar, pensar, debatre i enriquir aixì la seva 

persona. El que em d’oferir, i ja ho fa l’escola, són experiències educa-

tives en les que construïm amb ells nous coneixements, però aquests 

no sempre parteixen d’ells. El nostre paper com a acompanyants del 

projecte era afavorir dites experiències. 
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La relació establerta amb cada mestra i cada grup és lògicament úni-

ca i diferent, però un punt transversal en totes elles va estar la ma-

teixa predisposició a la relació. Tant mestres com alumnes interac-

tuaven amb nosaltres a la seva manera, amb diferents intensitats, 

creant intercanvis diferents. A més a més, donada la temporalitat del 

projecte, aquestes relacions podien evolucionar, i circular per aques-

tes intensitats i canvis. L’ambient creat en aquesta escola és de cura, 

d’acolliment, cap als alumnes i cap a qui entra a formar part del seu 

organisme. 

Tant la meva companya com jo ens trobavem, tal i com ho entenc ara, 

en un espai liminar (Turner, 1969); un espai d’ambigüitat en el que no 

ens situàvem com a mestres però tampoc com a alumnes. Estàvem en 

aquest llindar. Tot i no adoptar voluntàriament una actitud conduc-

tual com a professores, els nanos ens col·locaven com a tals, inclús es 

dirigien a nosaltres com a “profes” i aquestes actituds ens resituàven 

constantment.

En aquest sentit, valoro el recolzament per part de la meva companya 

de pràctiques. El treball en parella no només em va enriquir, sinó que 

em va fer qüestionar-me nous temes, punts de vista i aproximacions. 

“Compartir y colaborar nos permite constituir un espacio de pensa-

miento” (Hernández, en premsa, p.2). Aquest espai l’entenc com una 

metodología en sí, basada en la nostra pròpia relació i intercanvi que 

ens complementava i potenciava. Aquesta relació va esdevenir inten-

sament afectiva, amb molts moments d’intercanvi i transicions, ten-

sions, incomoditats internes i diferents nivells d’intensitat. Aquests 

darrers com «expressions del canvi que ens permeten entendre la in-

certesa com a relació afectiva en ple moviment i que permet l’acció a 

(Hickey-Moody, 2016)» (Riba, Hernández, Revelles, en premsa, p. 12).

L E S   R E L A C I O N S   D I N S   E L  P R O J E C T E

Figura 7, 
Autora,
Dansant al pati
2020
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L E S   Q U A T R E   P R O P O S T E S   F I N A L S

P 5  
La pregunta d’investigació entorn a la qual girava la indagació dels dos grups de P5 era “Poden ser quadrades les bombolles?” 

Per explicar amb caràcter conclusiu el que les criatures de P5 havien entès sobre el procés de formació de les bombolles es va 

utilitzar la dansa com a recurs. Amb l’ajuda de la Yolanda (professora de música col·laboradora amb el centre), qui va idear 

tant la dansa com les cançons. Un grup és l’aigua, l’altre el sabó i l’altre l’aire. El grup de l’aigua i el sabó es barregen, quan 

entra el grup de l’aire, les persones dels altres dos grups s’agafen de les mans i obren una gran rotllana que tanca als qui 

representen l’aire dins. La Yolanda pica de mans i la bombolla explota i es deixen caure a terra formant un cercle. Els tempos 

van marcats per les tres cançons creades per la Yolanda. 

6 é
 El grup de sisè es qüestionava “Com contribueix l’escola al canvi climàtic?” Amb aquest grup vam idear una instal·lació per 

tal de poder mostrar els “resultats” conjuntament, ja que dins el grup de classe s’hi havien format subgrups que indagaven 

sobre un aspecte concret (llum, aigua, gas, reciclatge...). Les parts que la compondrien són les següents:

-Instal·lació amb àudio: Una pila de papers (recopilats d’entre totes les classes) i un clip d’àudio fet per les alumnes 

que consistia en un diàleg.

fernandoherraizgarcia
Resaltado

fernandoherraizgarcia
Resaltado
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-Videoinstal·lació: Projecció de dos vídeos reproduint-se simultàniament, un representava el temps que triga una 

persona a menjar-se un entrepà, l’altre, el temps que triga l’embolcall de paper d’alumini en desintegrar-se; “el que 

triga la terra a menjar-se el paper de plata”.

-Escultura: Creació d’una escultura feta de Legos de tonalitats blaves recopilats entre les diferents classes del centre, 

a escala per representar l’edifici de l’escola, fent la comparativa amb els metres cúbics d’aigua que es gasten anual-

ment, ja que són equivalents.

-Joc performàtic: Crear un joc inspirat amb el “Twister”; cada un dels colors correspondria a una brossa de reciclatge 

(blau = paper, verd = vidre, etc.). Mitjançant el joc, es pretén ensenyar a reciclar als companys d’altres cursos.

2 n 
 La seva pregunta d’investigació era “Per què l’aigua del mar no cau si la terra és rodona?” La mestra va proposar el format 

final amb el qual treballaríem, stopmotion, una tècnica de gravació amb la qual els nens podrien idear els escenaris, perso-

natges i històries que mostrarien els descobriments de la seva indagació.

4 t
El seu va ser l’únic projecte que no girava entorn d’una indagació científica, la seva pregunta d’investigació era “És art el gra-

fiti?” Aquest projecte, a l’estar dirigit a la mateixa naturalesa de l’art, ens permetia endinsar-nos en el concepte. Més enllà de 

ser un punt de partida, una eina de possibilitats infinites, amb ell@s també era el subjecte d’estudi. La conclusió artística a 

què vam arribar junt amb la mestra i la classe va ser realitzar un grafiti al pati de l’escola en el que posés “Escola Drassanes” 

per tal de poden integrar a tothom que en forma part.

fernandoherraizgarcia
Resaltado

fernandoherraizgarcia
Resaltado
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Al llarg dels dies de pràctiques vam afrontar algunes di-

ficultats donades per la falta d’experiència en el camp de 

l’ensenyament, més enllà de la pròpia. Els estudis previs 

ens donaven una base per poder parlar dels llenguatges ar-

tístics i l’art, però al no sentir-nos expertes ens cohibíem. 

Crear una relació a tres bandes entre els nens i nenes, les 

mestres, i nosaltres mateixes també era complex. D’altra 

banda ens perdíem en l’intent d’aplicar totes les teories 

apreses al llarg del màster.

Com donar un sentit artístic a una proposta que pretén encendre l’espurna 

de la investigació? 

Projectes artístics amb bases científiques n’hi ha, però com ho podríem apli-

car a un context escolar? Ja que, aleshores, la consegüent pregunta era que 

entenen els nens, les mestres i l’escola per art?

Estem duent a terme un pràctica que facilita els afectes? Si no en podem tro-

bar cap rastre, com avancem cap a una pedagogia artística afectiva?

L E S   P R O B L E M À T I Q U E S

D U B T E S   Q U E    S O R G E I X E N  
 A L    L L A R G   D E L   P R O C É S

fernandoherraizgarcia
Resaltado

fernandoherraizgarcia
Resaltado
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La meva aproximació metodològica per aquest projecte -de la qual he sigut conscient pos-

teriorment- s’ha basat en una observació participant (Gold, 1958), com a persona convida-

da a aquest espai per investigar a través d’ell, en una estada de cinquanta-dos hores que va 

tenir lloc en un període de gairebé dos mesos. Vaig estar col·laborant, al costat de la meva 

companya Estel·la amb cinc mestres de primària i els seus grups, que comprenien edats 

d’entre cinc i onze anys.

Totes les mestres que van sol·licitar el nostre acompanyament sabien que no només les 

ajudàvem en el que podem, sinó que també ens serviríem del que poguessim observar i 

aprendre per realitzar els nostres respectius treballs. No estic tan segura del que els nens 

pensarien de nosaltres, però les mestres sempre ens van presentar com “expertes en el 

tema que venien per ajudar-los”, i mai ens van preguntar per què acostumàvem prendre 

notes a les nostres llibretes.

Per tal de poder generar elements de reflexió entorn a les observacions realitzades, vaig 

decidir focalitzar el meu anàlisi en “incidents crítics” (Cope i Watts, 2000), aquests tenen 

lloc i moment concret i es presten a l’anàlisi. No obstant aquestes situacions s’han d’acom-

panyar d’una explicació del context, suficient perquè puguem dur a terme la seva posterior 

anàlisi; quins moments són considerats com a crítics en el context, la seva rellevància, i 

quines conseqüències poden sorgir d’aquests (Keatnge, 2002). No tot el que interpretem 

com a incident crític acabarà sent-ho un cop analitzat amb més deteniment, però d’altra 

banda, alguns moments que a priori podem pensar que són típics o de poca rellevància, po-

den esdevenir grans fonts de reflexió un cop portats a l’anàlisi. “Els incidents crítics poden 

actuar com a desencadenants per a una reflexió conscient sobre les pràctiques naturalitza-

des” (Ornelas, 2016, p.417). Així mateix, no es pot negar que la selecció d’aquests moments 

està influenciada per la meva persona, el meu bagatge, coneixements i experiències, de 

manera que la selecció també reflectirà el meu parer, la meva intuïció i el valor que li ator-

gui a l’incident. Aquestos també s’hauran vist al-

terats per milers de factors dels que no he pogut 

ser conscient i, val a dir, que el mateix s’aplica 

a la lectura de les conseqüències que faré; hi ha 

factors que potser les van influir i jo no en dono 

comte. No obstant això, el terme incident crític 

pot suggerir moments de dificultat o problemà-

tica, a aquest aspecte em decanto per denomi-

nar-los escenes significatives (Hernández-Her-

nández, 2018) ja que denominar-les així obre un 

nou ventall de sensibilitats i suggeriments al que 

crec que pertanyen les meves observacions .

fernandoherraizgarcia
Resaltado
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Dins de l’espai (físic i no físic) descrit, les escenes que analitzaré seran aquelles en les que va poder esdevenir l’afecte mit-

jançant una pedagogia basada en la pràctica artística. Seleccionant-les des la meva pròpia memòria i les meves incomple-

tes notes de camp, aquestes escenes poden contenir alguns detalls alterats per mi mateixa dels que no sóc conscient, de 

manera que si alguna mestra amb la qual vaig col·laborar llegeix alguna cosa que no és del tot correcte, prego disculpes. 

L’honest per a mi en aquest cas és dir on una no pot ser-ho del tot.

Els moments seleccionats, encara que subjectes inevitablement als meus judicis de valor, són aquells en què vaig poder 

veure un canvi en l’actitud dels participants, “fruto de los momentos de intensidad donde los cuerpos se relacionan y po-

sibilitan un cambio” (Riba, Revelles i Hernández, 2020, p. 198). Alguns dels exemples es basen en la resposta emocional, 

que tot i no ser afecte, pot amagar-ne un.

Les escenes estan narrades ficcionant el format que utilitzava en el meu diari de camp. En elles trobareu una introducció 

amb intencions contextualitzadores, seguit de la descripció d’aquella escena que he interpretat com a possibilitadora. Les 

escenes acaben amb una reflexió que és la que donarà peu al posterior diàleg. 

C O N T E X T U A L I T Z A N T   L’E S C E N A

Les escenes van tenir lloc al projecte dut a terme en l’Escola Drassa-

nes, introduïda i contextualitzada al llarg de l’apartat anterior.

D E   Q U E   P A R L O   Q U A N   P A R L O   
D’E S C E N A
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P O S S I B L E S   C O N S E Q Ü È N C I E S   
D E   L’A C C I Ó   E N   E L   C O N T E X T

De les lectures amb intenció crítica i ànim 

relacional que duré a terme, pot sorgir una 

espècie de baròmetre, unes petjades que po-

den suggerir un camí, una obertura, més que 

una conseqüència. Una ajuda per començar 

a dibuixar el que podria ser una pedagogia 

afectiva artística. Els afectes es poden o no 

haver produit, però les intervencions que 

realitzàvem les duiem a terme des de la in-

tencionalitat afectiva.

C O M   A R T I C U L A R É   E L   D I À L E G   
A M B   L E S   E S C E N E S

Un cop situades dites escenes, articularé un diàleg amb elles. Tal 

conversa girarà i s’anirà articulant entorn a tres punts clau: l’escena 

en si i el que en ella apareix, la meva pròpia reflexió entorn aquesta, 

i un darrer punt de confluència amb les autores esmentades en els 

apartats anteriors. És en aquest darrer punt on reflexionaré entorn 

al que el meu acostament pot assenyalar sobre una pedagogia artis-

tica afectiva.
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Les escenes significatives que narraré a continuación reben el nom de posibilitadores  per diverses 

raons; 

-Son reculls de la meva memòria, narracions de la meva pròpia experiència, i com a tals, estan subjectes 

al meu punt de vista, a les meves construccions i naturaleses; amb les paraules no puc aspirar a donar 

compte de cadascun del infims detalls que rodegen el moment viscut. 

-Només treballo des del meu punt de vista i les relacions que estableixo, conseqüentment no es donarà 

compte d’alguns aspectes que poden aparèixer inclús en el meu propi relat. 

-Son relats amb els que enllaçaré, més aviat amb els que tractaré de mostrar com l’educació és atraves-

sada per els afectes i com l’art pot facilitar, pot propiciar que això passi. D’aquí el títol de possibilitat, ja 

que es tracta d’observacions subjectives que poden, o no respondre a les connexions que hi estableixo. 

-I com comenta O’Sullivan (22001) “ [...] you cannot read affects, you can only experience them. [...] and 

that all this writing about the affect is really just that: writing.” (p. 126)
Figura 8, 

Autora,
Inter-canvi de mirades

2020
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E S C E N A    P O S I B I L I T A D O R A    (1)

«Estem a les acaballes del projecte, amb sisè hem anat endarrerides per falta de temps, però és el grup amb 

el que més hem pogut treballar conjuntament, l’Estel·la i jo. La classe es troba dividida en sis grups, cadas-

cun d’ells està desenvolupant una investigació diferent, alguns inclús amb més d’una hipòtesis.

Aprofitant aquesta divisió prèvia en la que ens hem topat, estem anant grup per grup, de manera conjunta 

o individual, per tractar de visualitzar, junt amb els nens, aquesta evidenciació artística per al seu projecte. 

És en aquest exercici de canvi que puc observar alguna transformació en les seves cares. Sovint, quan els hi 

expliquem una idea, una idea que parteix d’ells, la seva investigació, el seu treball, i la seva aproximació artís-

tica; una idea a la que l’Estel·la i jo podem donar una sortida estètica gràcies a la nostra experiència prèvia i 

a lo après, s’emocionen. És a dir, li estem explicant a una de les alumnes la idea final que estavem plantejant 

per al seu projecte, basada en les seves idees i les de la seva companya, ha obert molt els ulls, i la boca en un 

somriure i ha sortit corrents a explicar-li a la seva companya de treball. Elles tracten de mostrar la quantitat 

de paper que es gasta diariament a l’escola, i al principi va ser molt difícil trobar una sortida al seu projecte 

ja que es resistien a fer quelcom que no fos una presentació Power Point. Molt calmades ens deien que no, 

que elles no farien res artístic, que preferien fer una presentació oral de la mà del Power Point que havien 

realitzat (Figura 9). En aquest punt, una de les primeres converses amb elles va ser dedicada a explicar el 

funcionament del projecte, que per sort, un cop entès i amb diversos exemples de les coses que realitzarien 

L’afecte és i genera canvi
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altres companys, es van engrescar i van començar a fer una pluja d’idees. La pluja d’idees també va ser inte-

ressant ja que una de les propostes que començaven era projectar el powerpoint a la sala on expossesim; fer 

un vídeo irònic on apareguessin elles dues disfressades de velles dient que vint anys més tard “seguim aquí 

contant papers…” i d’altres propostes. 

A partir d’aquí hem estat entramant les seves idees amb els nostres coneixements sobre el tema. Sembla que 

per-fi arribem a un acord i de nou es  desanimen, no volen fer-ho per diferents raons, entre elles la mandra. 

Decidim proposar-los-hi que recol·lectin tots els papers que es llencen a la brossa durant una setmana a tota 

l’escola, perquè els col·loquessin a l’espai expositiu, i amb uns auriculars al costat del munt de papers, sona-

ria un àudio en el qual elles farien el monòleg humorístic que havien pro-   

posat anteriorment. Crec que no els estem fent veure el que tenim a la        

nostra ment i per això en un primer moment s’han tornat a resistir a l’idea,     

i es que si no veuen la relació entre la seva proposta i la nostra, potser no la 

senten com a seva. Amb certa frustració també per part meva intento 

expresar-me d’una altra manera, i aleshores ens entenem, i volen fer-ho, 

s’han posat a treballar! La tercera onada de frustració ha resultat molt més 

plaent que les darreres ja que el que els hi molestava és no poder començar 

a gravar la veu en off que requeria la seva obra.

(Potser, rere aquesta emoció s’hi amaga una alerta. L’emoció, a diferència 

dels afectes es pot veure, però al rerefons, quan aquesta s’esvaeix, potser 

queda un afecte que no desapareixerà.)»

Figura 9, 
Autora,
Compartint idees
2020
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Perquè realment tractessin de fer aquesta traducció, la meva compan-

ya i jo havíem explicar-los que havien de fer-ho per que aquest era 

el final de el projecte. Molt@s ens deien que no calia, que escriurien 

les conclusions o farien una presentació en Power Point i ja estaria. 

I personalment em frustrava, sentia que havia de treure’ls les idees 

com si les lligués amb una corda i després tirés d’elles cap a mi, ja que 

la nostra metodologia es basava en les seves propostes i aportacions. 

Però és en aquest moment d’alerta que podem començar a treballar 

juntes; va aparèixer un focus d’atenció, la tensió que generava sortir 

de la zona de confort. Treure’ls de la seva zona de confort va ser una 

cosa que no havia previst perquè no vaig pensar que ja tindrien tal 

zona. Vaig pensar que la conjunció entre ciències i art seria una cosa 

fàcil de construir per la canalla ja que tot just començaven a treballar 

aquests conceptes a lescola.

És en aquest acoblament, aquest magma de tensions, resistències, 

canvis, transformacions i transicions on hi ha la possibilitat afectiva. 

Tal com ho comprenc, “[art] makes us feel differently about things” 

(Hickey-Moody, 2013, p. 85) i aquesta emoció descrita anteriorment 

pot ser resposta a un afecte. Quan s’experimenta aquest canvi, aques-

ta força, pot ser retinguda i pot canviar-nos, i podem actuar en respos-

ta. La nostra resposta no sempre té perquè ser una acció; una reac-

ció física, la no acció, el silenci, també és una manera de reivindicació 

(Ellsworth, 1989), com feien alguns alumnes de sisè. A través de la 

capacitat del cos per sentir, imaginar i respondre, “aesthetics can re-

map affective routes” (Hickey-Moody, 2013, p. 85). Dit mapejat potser 

requeriria un temps molt més perllongat dedicat a la conversa en el 

cas dels infants, però vull incidir en el fet que si a aquest grup l’hem fet 

entrar, a poc a poc en el magma -temporal, relacional, amb tensions, 

amb resistències, amb canvis i transformacions- en la creació d’una 

escena significativa (Hernández -Hernández, 2010) per la seva simple 

diferència, potser hem propiciat aquest lloc en el qual pot esdevenir 

l’afecte. Potser l’aula a esdevingut espai afectiu basat en el pensament, 

els cossos, la imaginació i les relacions.

Si entenem la pràctica afectiva com la creació de possibles escenaris 

transformadors, el simple fet de traduir una idea/troballa científica, a 

un llenguatge estètic, ja deriva, potser, en un canvi. Aquesta descol·lo-

cació, la mateixa premissa el canvi, potser possibiliti l’afecte.
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E S C E N A    P O S I B I L I T A D O R A    (2)

«Avui dimecres ve la meva amiga Anna amb la seva parella, l’Adrià, a la classe de quart. La Núria (tutora), ens 

ha comentat si coneixem algun grafiter@ per a que parlés amb els nanos i fer-li una entrevista, i per sort la 

meva ex-companya de classe ha acceptat de bon grat venir per ajudar-los a treure’s dubtes que d’altra ma-

nera no seria possible. Els dos es dediquen a la pintura mural i el graffiti, son autònoms, i fan tard degut al 

desesperant tràfic de Barcelona. 

Cada alumne té una pregunta escrita en un tros de paper, estan enumerats per tal de que les intervencions 

tinguin un ordre. Moltes d‘elles són de caràcter genèric, com el temps que portaven dedicant-s’hi, el material 

que utilitzen, etc. poc a poc avançavem cap a preguntes més concretes com quin va ser el seu primer grafiti, 

quin és el millor que havien realitzat, en quines ciutats han pintat… Des de l’inici de la sessió que estic una 

mica nerviosa, tot i que el retard no ha estat culpa de ningú, me’n sento responsable d’alguna manera.

L’intercanvi ha estat fluït i còmode, l’Anna i el seu company són molt sincers i tracten d’explicar de manera 

planera les qüestions que els hi plantegen. L’Anna és la més xerraire, és la seva naturalesa, i sovint s’auto exi-

geix en veu alta callar i cedir-li la paraula a l’Adrià, tot i que ell també reitera que prefereix estar en un segon 

terme. Responen obertament, de manera molt espontània ja que cap resposta ha pogut ser preparada. L’úni-

ca resposta que ha suposat una reflexió potser més extensa ha sigut davant la pregunta “qué és l’art per a 

vosaltres?” i “és art el graffiti?” Les respostes no han calmat als nens. Ells buscaven una resposta aclaridora, i 

han rebut el que jo hagués dit, una opinió. Al acabar les preguntes escrites, els nanos encara han fet algunes 

més, ja que les respostes els han fet plantejar-se nous dubtes.»

L’afecte és i genera relacions
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En aquesta situació observo un procés compartit que permet als alum-

nes arribar a “sitios donde uno sólo no podría llegar” (Hernández, en 

prensa, p. 10). La pràctica afectiva no es comprèn sense les relacions, 

humanes o no humanes (Hickey-Moody, 2016), ja que possibiliten el 

canvi, en elles es genera el canvi. Aprendre és quelcom que es porta a 

terme amb i en les relacions amb el món. De manera que en la nostra 

quotidianitat, l’afecte, conscients d’ell o no, ja és una cosa intrínseca, 

ja que vivim entre relacions en què l’aprenentatge i el coneixement 

són inevitables. Al facilitar unes relacions que d’una altra manera no 

haguessin succeït, de nou, va poder donar-se un escenari possibilita-

dor. Potser va poder tenir lloc una escena significativa.

Si es comprén l’educació com a intercanvi afectiu, cossos, relacions i 

afectes hi són presents. Tal intercanvi va marcat per l’impossibilitat 

d’una jerarquia en lo pedagògic. En efecte en aquesta escena el que va 

succeir va ser un intercanvi horitzontal, a més literalment, ja que Anna 

i el seu company van seure en cadires dels nens. Va ser una trobada 

que va obrir possibilitats, un intercanvi on “los procesos, fuerzas, po-

deres y expresiones de cambio [...] que en su combinación producen 

una […] transformación en el cuerpo afectado” (Colman, 2010, p. 12) 

es traduïen, o es feien visibles en les reaccions del grup ja que els nens 

buscaven una definició d’art que absorbir, i se’ls va donar una opinió, 

que penso que és tot el que es pot donar al respecte d’aquest tema. 

Allò “ transformó la posición y la mirada” (Hernández, 2011, p. 6).

L’art, com a força material del canvi (Hickey-Moody, 2016) no va gene-

rar un coneixement concret, sinó que va possibilitar una nova relació, 

un nou punt de vista. Va facilitar la conjunció entre els nens, els artis-

tes, l’art, la seva pràctica, la vida privada, etc. Va possibilitar la con-

junció entre tots aquests aspectes reibindicant la seva no-separació, 

tot el que esdevé al món és un entramat de moltes coses, i aquestes 

no poden ser dividides. Comprendre l’ontologia relacional, l’infinita 

interrelació amb què es formula la realitat ens acosta a l’aproximació 

posthumanista, o en paraules de Hickey-Moody “posthuman because 

it is grounded in interpersonal relations, it is people responding to the 

materiality of art” (2016, p. 259)
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E S C E N A    P O S I B I L I T A D O R A    (3)

L’afecte travessa i genera materialitat

«Amb la canalla de p5 estem fent experiments per tal de determinar si les bombolles poden o no, ser qua-

drades. Les mestres preparen un parell de taules al pati amb tres cocis, al principi només els hi posen aigua, 

i engresquen als nens a probar si hi poden fer bombolles submergint-hi uns estris en forma de vareta màgi-

ca que a la punta adopta forma quadrada, triangular, estrellada, de cor, rodones, i d’altres encara per identi-

ficar. Ells ho intenten, i entre rialla i rialla, entremig del joc i l’atenció, veuen que no poden fer-les. Aleshores 

alguns diuen que es per que hi falta el sabó, de manera que les mestres n’hi afegeixen, i tots es llancen a 

submergir-hi mans i estris. 

Poc a poc, proven de fer bombolles bufant la fina capa de sabó i aigua que es forma a l’extrem del estris. 

Estan comencençant a descobrir que com més espuma hi hagi en un coci, millor, per que voldrà dir que hi ha 

més sabó i més possibilitats de fer bombolles. Mentrestant, les mestres, la meva companya i jo intentem que 

es fixin en com van sorgint les respostes a la seva indagació; com, tot i utilitzar estris quadrats, les bombo-

lles resultants sempre son rodones i, les bombolles no tenen color, sino que son transparents i reflexen l’arc 

de Sant Martí quan els hi dona la llum (Figura 10). Al cap d’una estona els cossos van prenent més protago-

nisme, comencen a desplaçar-se més per l’espai, alguns corren, d’altres comencen a jugar entre sí, d’altres 

gaudeixen jugant amb l’aigua. Me n’adono com, a diferència de la resta de classes que acompanyem, ells son 

cos, son cossos que encara no han pogut integrar gran part de la normativa corporal que la societat ens va 
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dipositant al llarg de la nostra vida. Tot i que un cert ordre corporal, un ordre entre cossos crec que pot be-

neficiar la convivència, algunes conductes no tenen un propòsit conciliador, i d’això te n’adones de més gran.

Les mestre, aprofitant la inèrcia que va prenent l’activitat, ens comenten que la professora de música, la 

Yolanda, ha proposat una dansa per tal d’evidenciar artísticament el seu projecte. Es tractaria de dividir 

la classe en tres grups; aigua, sabó i aire, els elements que formen les bombolles. Els primers en entrar en 

escena serien el grup de l’aigua,, acompanyats d’una cançó seleccionada per la mestra de música, dançarien 

una estona, imitant els moviments propis de l’aigua; després irrom el sabó, amb una música amb més ritme, 

i ambdós grups es dissoldran en un de sol. Finalment, entraria el grup de l’aire, performant també el movi-

ment d’aquest, sabons i aigües formarien una rotllana per tal de deixar l’aire aïllat al mig mentre segueixen 

dansant, la Yolanda pica de mans i la bombolla es peta, és a dir, els nens es tiren a terra panxa enlaire.

*   *   *

Presenciant els assajos me n’adono de que la Yolanda té una manera diferent d’actuar 

amb els nens i ells es comporten lleugerament diferent amb ella, potser degut a les 

poques hores que passen amb ella la reben amb un renovat respecte. Per aquest mateix 

motiu, l’activitat s’ha de dur a terme amb ritme, sense badar boca, i en aquesta edat a 

vegades costa. A mesura que ho practiquen, aprenen la dansa, els tempos, com moure’s, 

fins on poden arribar… Es transformen en un cos col·lectiu (Grosz, 1987) en el que les 

seves parts són performades i encarnades per ells.»

Figura 10, 
Autora,
Experimenten
2020
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La matèria, sense importar la seva naturalesa, és travessada pels afec-

tes, pel seu caràcter transversal, ja que “affect is the whole world [...]” 

(Massumi, 2002). Des d’aquesta escena s’evidencia la materialitat 

dels afectes. Mitjançant el vincle que es forma entre l’aprenentatge 

experimental, i la seva posterior representació física mitjançant els 

mateixos cossos dels infants, potser es pot exemplificar la inevitable 

implicació matèrica en una pedagogia artística afectiva.

Potser, al implicar els seus cossos en una representació que responia a 

la seva indagació, es va crear un pont entre tots dos, entre cos i projec-

te, entre les seves mateixes persones, company@s, i el seu projecte. Va 

poder donar-se un afecte al transformar la seva indagació en dansa.

Possibilitem una nova manera de relacionar-se entre ells i elles, amb 

ells i elles mateix@s, i per tant amb el que coneixen i el que estan 

aprenent. Allà és on va poder esdevenir el vincle afectiu amb més in-

tensitat. L’art, la pràctica artística condueix a qui l’experimenta, a re-

lacionar la matèria, el so, el perceptible que la compon, amb el nostre 

pla immanent (Deleuze, 1995); amb tot allò que resideix en la nostra 

memòria, amb tot allò que ens afecta i que no veiem. Aquesta manera 

de comprendre l’art fa que ens relacionem a través i amb ell d’una ma-

nera diferent, multiplicadora, que obre una infinitat de possibilitats 

per poder-nos-hi vincular. Veure en aquesta possibilitat l’honestedat 

de saber que no sempre comprendrem l’art, doncs potser no podem 

relacionar-nos amb tot, però això també deixa una relació, una con-

nexió sobre la qual es pot tornar. Aquest pla virtual que esbossava De-

leuze, se sentirà apel·lat, atret per moltes obres o processos artístics 

però potser no amb tots, dependrà del nostre context, temps i espai.

“Asking children to materialize what really matters [...] to them is 

what I call a new materialist methodology, that is a research method 

that embraces the agency of matter and that provides a way to think 

about social value as it articulates through visual cultures, aesthetic 

codes, symbols, and practices of making across space and time.” (Hic-

key-Moody, 2018, p.5)

Com assenyala Hickey-Moody, a través del treball amb el material 

d’una manera conscient de l’agència de la matèria (Barad, 2003), per-

met avançar cap a una nova pràctica que desfà les jerarquies, que no 

entén de dualismes per què comprèn la matèria com a una sola. I més 

enllà, permet relacionar-nos amb lo humà, lo més que humà, lo in-

humà, i el more-than-human (Alaimo, 2010).



47

E S C E N A    P O S I B I L I T A D O R A    (4)

 L’afecte s’experimenta

«Avui coneixerem la classe de segon, la dels Planetes -Qui, a Catalunya, no ha sigut la classe dels planetes a 

segon? Al entrar a l’aula, la Marta, la tutora, ens presenta. Estic nerviosa, per descomptat, però com som la 

novetat el grup està expectant. Ens pregunta què volem fer, i decidim començar amb una ronda de presenta-

cions, per poder començar a conèixer les persones amb les que treballarem. També demanem un parell de 

metros de paper d’embalar i retoladors per poder dur a terme una cartografia. La Marta ens comenta que 

primer vol mostar al grup un vídeo de com funciona la gravetat a la lluna, la seva indagació gira entorn a la 

pregunta “per què l’aigua del mar no cau si la terra és rodona?”. De manera que ens desplacem a una sala 

diferent, està composta per un seguit de cadires en semicercle que s’encaren a on hi hauria la pissarra, en el 

seu lloc, s’hi troba un projector. Apartem les cadires i els nens seuen a terra, davant la normalitat amb que ho 

fan,  l’Estel·la i jo els imitem.

Hem acabat el video i decidim estendre el paper a terra, aprofitem el moment per parlar de com porten el 

projecte, que saben de la gravetat, com ho poden mostrar, i com ho farien artísticament. Repartim els retola-

dors i comencen a dibuixar, em sorprèn la rapidesa amb la que ho fan, jo sempre em quedo mitja hora mirant 

al paper abans de poder tacar-lo. Estem passant a parlar amb tothom que hi participa, ens expliquen què 

representa el seu dibuix, les històries que amaga, i poc a poc, vaig sabent quelcom més d’ells, la seva manera 

de ser, que els hi agrada, etc. 

fernandoherraizgarcia
Resaltado
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Estem veient que no pinten el centre, aixì que els animem a que ho facin, i 

ara un, ara l’altre, també el van omplint. 

Més que una cartografia, es tracta d’un mural conjunt, un punt des del que 

la meva companya i jo podrem començar a situar-nos també des de la re-

presentació material. Al cap d’una bona estona, la Marta els hi demana que 

comencin a recollir per poder comentar, abans de plegar, el que han estat 

fent. Un cop han parlat tots, els nanos volen saber com traslladar el paper i 

els hi donem diverses opcions, però em quedo parada al veure que el que a 

ells se’ls hi ocorre és agafar entre tots el paper, enlairar-lo, i amb els braços 

amunt, portar-lo damunt els seus caps fina a l’aula! (Figura 11) El porten 

com si es tractés d’una manta, una teulada, una superfície sota la que es 

troben tot@s.»

Figura 11, 
Autora,
El cos de la cartigrafia
2020
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Una de les coses que torna complex per a mi escriure aquest treball 

és que l’afecte s’experimenta. En el seu infinit abast, el seu constant 

moviment, el seu constant travessar-nos, poder parlar d’un moment 

i lloc en el que se’n va poder generar un, no és senzill o possible. En 

aquell mateix context s’estaven donant infinitat d’afectes dels que for-

mavem part i dels que no podiem ser conscients, aleshores aquestes 

argumentacions son parcials, no es pot donar compte de tot el que va 

poder o no intervenir-hi i succeir. 

En aquest experimentar, el cos sembla un punt bàsic, però acostuma 

a ser invisibilitat, sobretot a partir dels darrers anys de primària, es 

veu, potser, en la reducció d’hores de joc que es du a terme des de ben 

petits, l’expressió lliure del cos, la llibertat de moviment queda reduï-

da a mitja hora, que, respecte a les sis que es passen a l’aula, semblen 

insuficients. Per descomptat que treballen amb el cos a educació fí-

sica, però aquesta tampoc es fa tots els dies. D’altra banda, les aules 

no acostument a permetre una gran circulació, l’espai és el necessari 

per a ser-hi el mobiliari, els alumnes i les mestres, però aquí s’acaba. 

Després d’hores, dies, anys, en espais que no preveuen, que no tenen 

en compte les necessitats dels cossos que els habitaran, la relació que 

una mateixa establira amb ells, les experiències que s’hi viuran, es-

taran condicionades per la deficiència  que imposen aquests espais.  

Si m’imagino a mi mateixa retornant a alguna de les aules que vaig 

habitar, el meu cos recorda la posició que havia  d’adoptar, recorda 

que havia d’utilitzar la vista i l’oïda i poca cosa més, i això per parlar 

d’algunes de les sensacions que recordo. 

“The materials with which we work prompt us to remember expe-

riences, to modify materials in certain ways rather than in others, and 

to have emotional, sensory, intellectual, and memory-based respon-

ses that are quite specific to the material assemblages of making prac-

tices.” (Hickey-Moody, 2018, p. 2).

Hickey-Moody ilustra aquí com la matèria, l’espai que ens envolta, 

amb el que treballem o deixem de fer-ho, té la capacitat de crear afec-

tes, crear coneixements que s’enllacen a la matèria, que la tenen en 

comte. Més enllà de tenir-la en compte, és ser conscients de la no-di-

visió entre materialitats, persones incloses. Si pensem la corporeality 

(Grosz, 1987, 1994)  humana com com a trans-corporeality (Alaimo, 

2010), on l’humà està connectat a tot, a lo més-que-humà, s’evidencia 

la impossibilitat de separació entre ambdues substàncies. Trans-cor-

poreality indica moviment, desplaçaments que es donen constant-

ment entre lo humà, lo no humà, lo més que humà, lo inhumà; el nos-

tre entorn (del que no estem separats per la pell) tot allò amb el que 

interactuem, conscients o no. 
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La pedagogia afectiva basada en les arts obre un camí cap a l’educació posthumanista sense 

necessitat de modificar el currículum, és a dir, es tracta d’una aproximació que permet tant a 

professor@s com alumnes modificar l’educació des d’on es troba aquesta. L’educació és en si 

mateixa afectiva, però prenent consciència d’aquesta capacitat intrínseca, pot servir-se’n per 

millorar en tots els sentits, i el seu sistema en conseqüència.

Una pedagogia artística afectiva s’ha possibilitat en un projecte dirigit a afavorira la indagació 

científica. La transformació i el canvi que en si guardava la proposta -traspassar els resultats 

d’una indagació cientìfica al llenguatge de les arts-, podroa ser el camí que permetés una afec-

ció, si més no, la va tenir en mi.  L’afecte és, des d’un punt de vista spinozià, un canvi, aleshores 

la premisa de transformar la indagació en obra d’art ja suposa en si una transformació, i una 

de molt complexa per a gran part de la gent. En paraules d’Anna Hickey-Moody:

“The concept of ‘affective pedagogy’, of being changed by art and seeing this change as a kind 

of learning, mobilizes the idea of a being of sensation as teacher, in order to interrogate the 

nature of affective forces produced by art works and the social, machinic assemblages they are 

produced within and which, in turn, they effect.” (2016, p. 264-265)

L’educació no només transmet coneixement, sinó que el transforma constantment, a cada curs 

que passa comprenem més i més del que ja se’ns havia mostrat i alhora, i inevitablement, es 

transforma el pensament. Els mestres, en aquests termes no es relacionen unidireccionalment 

amb l’alumnat, sinó des de la multiplicitat. No són depositors de saviesa sinó que també apre-

nen en el procés educatiu que duen a terme a les aules, també s’afecten alhora que produeixen 

afecte. Des d’aquí, l’art és un camí a seguir, ja que, com a força, com a assemblage infinit que és, 

és capaç de produir afecció. L’art crea infinites relacions amb l’espectador, amb més intensitat 

o menys, però en té la capacitat, per aquesta raó es pot introduir a les aules, per facilitar l’apre-

nentatge a través dels lligams que crea, l’afecte que desencadena. L’art pot apropar els coneixe-

ments que rebem a la nostra vida quotidiana, 

tal acostament ens permetrà acollir l’aprés i 

no haver de memoritzar-lo. 

Una pedagogia afectiva basada en les arts pot 

devenir, pot donar resposta a problemàti-

ques a les que fa front l’educació actualment. 

Pot suposar una nova vía d’acció plenament 

horitzontal, des de la consciència global duta 

a les accions locals con comentava Beatriz 

Revelles al seu seminari sobre les teories 

afectives. 

Una educació conscient dels alumnes. Per-

sonalment, com alumna del sistema, so-

vint sentia que no anava dirigit a nosaltres, 

més aviat se’ns feia travessar-lo. La peda-

gogia afectiva és conscient dels contextos 

dels alumnes, de tot el que els travessa -o 

ho intenta- sense ànims de forçar una úni-

ca resposta igualitària per part de la classe, 

més aviat amb la intenció de poder com-

plementar, canviar, enriquir les seves idees. 

Conscient de les relacions que es mouen en 

aquest fenomen, i en són clau, doncs elles 

orquestren el món. Ignorar-les, menysprear 

les intra-accions que tenen lloc durant una 
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classe i/o fora d’aquesta fa minvar el potencial de l’educació. Passa el mateix al oblidar la 

materialitat de l’educació, ja que aquesta hi és tan present e intrinseca com a qualsevol altre 

fenomen. La nostra persona es un “being of sensations” com comentava Anna Hickey-Moody 

(2016), per lo tant les sensacions, els cossos, han de ser presents per què són aquests els que 

encarnen l’aprenentatge. Cal repensar el sistema en tant que no proporciona esdeveniments, 

no encoratja les experiències, no facilita les relacions -entre una mateixa i el que s’aprèn, o els 

companys, o els/les mestres. Des d’aquesta darrera necessitat és des d’on reibindico i replan-

tejo, com tantes autores estan fent, l’entrada de les arts. No com a solució definitiva que només 

per la seva aplicació complementarà allò que manca al sistema actual, sinó com a pont capaç 

d’entrellaçar una pedagogia afectiva amb l’actual per, posteriorment, començar a replantejar 

el sistema des d’un fenomen real.

Aquestes són algunes de les reflexions i visions de futur conseqüència del present treball, sóc 

conscient dels llocs als que no pot arribar el meu treball, doncs no té un final, més aviat reque-

reix una continuació. Tanmateix, se m’ha encoratjat a esbossar com caracteritzo una pedago-

gia afectiva i en aquest fer, he pres riscos, ja que no puc ser conscient de tot el que suposaria 

tal pedagogia. 
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Al llarg d’aquest curs he après no només noves teories, enfocs i punts de vista, sinó que he après sobre mi 

mateixa. He pogut comprendre la meva pròpia manera d’aprendre al llarg dels anys i per què he decidit en-

caminar la meva formació entorn a l’educació. 

Enfocar el present treball des dels afectes no ha sigut una decisió, sinó una necessitat de coneixença. Durant 

el devenir del curs i d’aquest projecte he tingut l’oportunitat de pensar i aprofundir en el funcionament del 

món, de la política, de l’educació, de les relacions humanes, de les que no són humanes, i en la meva pròpia 

vida i manera de fer. Comprendre el paper primordial de la matèria i les relacions que s’estableixen entorn 

aquesta ha estat un dels ‘descobriments’ que més rellevància ha tingut per a mi, ja que hem permet aproxi-

mar-me i tractar de comprendre els fenòmens de manera molt més complerta, molt més íntegra. 

He comprès, tot i ser llicenciada en Belles Arts, les infinites capacitats de l’art, el seu potencial educador, 

la seva capacitat per induir la reflexió, la seva consciència matèrica, la seva multiplicitat i relacionalitat. La 

creació artística és conscient de l’agència de la matèria en tant que es tracta d’una co-creació entre ‘l’artista’ 

i la matèria des de l’horitzontalitat de no ser un més important que l’altre. 

Indagar entorn a les possibilitats i camins d’una pedagogia afectiva basada en les arts em deixa, inevitable-

ment, amb ganes de seguir treballant-hi i reivindicant la necessitat d’un canvi en el sistema educatiu. 
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