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   Las vidas de Grace (Destin 
Cretton, 2013) 

	
	
	

	
Guia de treball associada al camp epistemològic de la Pedagogia social i als camps 
professionals de l’educació social, la Pedagogia social, el treball social i els serveis 
socials 
 
 
 
• La qüestió dels límits. No la imposició no vol dir no intervenció. El valor de la 

paraula i de la reflexió. Escena inicial: en la conversa amb el nou li diuen que 
sempre hi ha un educador a la porta, però que si un noi vol marxar no li poden 
impedir, sols parlar amb ell i reflexionar sobre el seu acte. 

• L’ofici d’educador o la capacitat de viure amb normalitat situacions excepcionals, 
com a l’escena inicial quan un noi surt cridant i corrent del centre…. 

• Centre estada temporal, màxim un any. Però n’hi ha que porten 3 anys 

• “No somos sus padres ni sus terapeutas, solo estamos aquí para facilitarles un 
entorno seguro. “Te pondran a prueba” “Tienes que ser un capullo antes de ser su 
amigo” 
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• La tècnica de la reunió comunitària. Una nena fa de secretaria de la reunió. La 
preparació del comiat d’un noi que farà 18 anys i haurà de marxar del centre. 
L’estranya demanda del noi. Les tensions internes del noi per la propera sortida, ja 
que no vol marxar del centre (por? Inseguretat? …?). 

• El cercle de nois i l'exercici dels colors i la roda d'emocions. "Avui em sento de 
color...." 

• La poca traça en la presentació del nou educador. Retrat excessivament simplista i 
de falta de competències. Esta capacitat per treballar d’educador? 

• Els intents de l’educadora, Grace, per apropar-se a la nova noia i com aquesta la 
posa contínuament a prova i la repta. 

• El valor del treball en equip i de parlar les coses. Anàlisi, distància, objectivació, 
aprofitar empaties. 

• La importància de l’equilibri en la vida personal dels professionals de l’educació. En 
el present i en el passat (motxilla). El pes del passat de la Grace. Hi ha qüestions que 
afecten la vida o l'equilibri personals que cal respectar, sempre que no interfereixin 
en les pràctiques professionals.  

• Els límits i la intimitat dels educadors. Cal que la Grace expliqui la seva vida a la 
noia nova? 

• El paper del vincle educatiu. L’educador noi i veterà el cerca constantment: 
compartint música, activitats, fent bromes, etc.  Identificar formes que facilitin la 
proximitat i l'establiment del vincle. Algunes estratègies per crear vincle que es 
poden veure a la pel·lícula: 

ü Transmetre que ets allà i que, quan l’altre vulgui, pot accedir i parlar 
ü Sentit del humor 
ü Llenguatge proper, planer, però sempre correcte 
ü Proximitat física. Contacte físic 
ü Respecte pels temps i els espais de cadascú 
ü Proximitat física i emocional (seure a la vora, compartir una cançó, agafar un 

dels auriculars, fer petits regals…) 
ü Compartir activitats, jocs, bromes, conflictes, estones, silencis… 
ü La importància dels petits detalls 
ü Mantenir sempre el diàleg, no tancar mai aquesta possibilitat. Tenir sempre 

una porta oberta al diàleg i a la comunicació. 
ü Les estratègies d’acolliment dels nous, de participació i de presa de decisions 
ü Saber transmetre que l’altre t’importa i que pot comptar amb tu 
ü Escolta activa 
ü Fer petits regals 
ü Contenció 
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ü Actitud de respecte i de proximitat envers l’altre 
ü Acceptació de l’altre, acceptar-lo tal com és 

Compartir experiències o històries de vida (cas de la Grace i la noia) pot facilitar 
comprendre a l'altre i establir lligams i vincle. Però no és necessàriament 
imprescindible i no sempre pot tenir efectes positius. No cal haver viscut una 
experiència per poder establir vincle, i pot haver-hi situacions en que l'excés de 
proximitat o identificació no siguin elements facilitadors del treball educatiu. 

 

• La generació del vincle a partir de compartir una mateixa experiència: les 
autolesions de la noia i de la Grace quan era adolescent. Però això no és sempre 
possible. Com establir vincle sense compartir experiències? El valor del respecte i 
de la proximitat. 

• La importància de respectar l’espai personal de cadascú, especialment dels nois i 
noies atesos. 

• La constant presència del control: la porta, registre de les habitacions, control dels 
objectes personals, requisen tisores, etc. 

• El valor del contacte físic. Escenes on els educadors no defugen aquest contacte, ans 
tot el contrari. 

• La importància de tractar de forma individual i personalitzada cada persona (cada 
cas). Els casos i els expedients són sempre persones. Reflexionar sobre la pròpia 
experiència de cadascú. 

• El paper dels medicaments i de la ronda matinal amb els “pastilleros”. M’ha sorprès, 
ja que és un centre de menors i no de gent gran. Clar indicador dels trastorns i 
problemes mentals. 

• El dia de l’aniversari i de la visita esperada del pare que no apareix. L’autolesió i la 
crisi personal. La importància de les tècniques de contenció psíquica, però també 
física. Aquest és un dèficit evident de la formació actual. Cal aprendre a contenir a 
nivell físic. Bona escena a l’habitació el dia de l’aniversari de la noia. 

• El valor de la música com element de comunicació, relaxació i creativitat. 

• La sorprenent escena de la fuga de la noia i de mantenir les distàncies, ja que fora 
del centre l’educadora no pot tocar a la noia (¡). És la noia qui li diu a l’educadora: 
“manten las distancias”. Malgrat tot, l’acompanyament i el diàleg. La importància 
de no perdre el contacte, encara que sigui a nivell paraula. Mantenir sempre una 
porta oberta a la comunicació. 
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• El valor de l’expressió escrita (paraules, dibuixos….) com element per expressar les 
emocions i les històries personals amagades. La noia explica la seva història a partir 
de dibuixos, fa veure que ha escrit una història que no està escrita, sols té els 
dibuixos. Això permet a l’educadora Grace adonar-se del paper del pare 
(maltractaments? Abusos?). En aquest mateix sentit, la lletra del rap. 

• La reivindicació de les famílies d’acolliment. Alerta, però, amb el caràcter 
reproductiu dels nois i noies acollits. Han trencat el cercle?  L’educadora manté 
relació amb un noi que havia estat acollit i ella havia tingut problemes en la infància 
(pare maltractador i abusador amb condemna de presó…). Relació amb l'obra 
literària Prínceps de Maine, Reis de Nova Anglaterra (J. Irving).  

• Els invisibles, el centre està ple d’altres nois i noies als que no se’ls presta 
aparentment tanta atenció al no tenir problemes tan crítics o no reclamar tant 
l’atenció. Alerta, cal saber adonar-se d’aquestes dinàmiques, corregir-les i fer-los 
visibles i prestar-los atenció. 

• Treball en equip?  Educadors versus terapeutes, les decisions unilaterals no 
valorades conjuntament. Interessant visió i valoració davant de la conducta de 
l'educador novell qui torna un ninot trobat sota el sofà: ho fa mentre el noi dorm, no 
cerca (falses) complicitats, ni mostra el seu desacord amb la decisió dels terapeutes, 
sols deixa el ninot mentre el noi dorm. En cas de ser una mala praxi, ho fa de la 
millor manera possible. 

• Autocontrol, gestió emocions. Separar vida privada i Professional. És saludable que 
els dos membres d’una parella treballin en el mateix centre? Cal qüestionar el paper 
de la Grace, és una bona educadora, competent. Però està sotmesa a molta pressió i 
en qualsevol moment pot petar, a més de cremar-se personal i professionalment. 
Passat familiar, conflictes personals no superats, la parella treballa en el mateix 
centre, dificultats per establir límits en la seva intervenció, la projecció del seu 
passat… Hi ha un moment que és la noia, al trobar-se-la al dormitori del pare, qui ha 
de controlar la situació, textualment és la nena qui li diu a la Grace “Un poco 
excesivo, no te parece?” i també “Te estás volviendo loca?”. I la Grace respon 
“probablemente”. 

• La importància de la salut mental de l’educador i que aquest hagi superat els seus 
conflictes anteriors. Si més no a nivell parcial, inhabilitadors pel treball professional. 
La Grace perd els papers i arriba a intercanviar els papers (rols) amb la noia. Una 
relació d’ajuda i acompanyament professional es converteix en una relació d’ajuda 
mútua on totes dues afronten els seus problemes. La Grace necessita un terapeuta, 
no és la noia qui ha de fer aquest paper. Trencar els vidres del cotxe ja és el 
súmmum! 

• Excessiva situació de crisi. Amb un sol element la crisi ja seria important. No cal 
exagerar ni sumar factors de crisi: tema personal Grace (sortida pare presó), noia 



 5 

amb pare possible maltractador, picabaralla Grace i “director”, autolesió d’en 
Marcus. 

• L’escena final i la metàfora dels educadors corrent darrera del noi! 
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