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LLIBRES

El lugar del símbolo: El imaginario 

infantil en las instalaciones  

de juego

RUIZ DE VELASCO, Á.; ABAD, J.
Barcelona. Graó, 2019

Aquest nou llibre 

d’Ángeles Ruiz de Ve-

lasco i Javier Abad ens 

parla d’una trobada, 

d’una intersecció entre 

joc, art i cultura. Ens 

convida a pensar-nos 

i a projectar-nos a través del joc i de 

l’art, lloc de naixement del símbol on 

humanament ens inscrivim de manera 

permanent i col·lectiva. Tot jugant ens 

inventem paisatges, objectes, gestos, 

paraules, imatges… Un imaginari sim-

bòlic vinculat, tal com assenyalen els 

autors, als nostres afectes, al nostre cos. 

El llibre ens convoca a trobar-nos també 

en la relació amb l’altra persona, amb 

el seu imaginari, amb la seva vivència, 

amb el seu record… Units en la cons-

trucció d’un símbol que ens fa «uns al-

tres» en un vaivé intersubjectiu constant. 

L’aproximació cultural al joc que ofereix 

el llibre aporta una extraordinària opor-

tunitat de reunir mitjançant el diàleg, 

l’antropologia, la pedagogia i l’art.

El treball del Javier i l’Ange ens mostra 

com, a través de les instal·lacions de 

joc inspirades en l’art contemporani, el 

joc esdevé art, i l’art, joc. Alhora, ens 

exigeix una mirada més profunda, més 

situada al nucli d’aquest diàleg entre joc 

i art, atès que ens relata com creixem 

a través de narratives lúdiques que ens 

acullen i que ens expandeixen al ma-

teix temps. Els autors ens descobreixen 

part d’aquestes narratives vinculades 

a l’imaginari infantil en què accions 

com ara amuntegar, omplir, buidar, 

endreçar… adquireixen significat en la 

vivència corporificada de jugar.

Els diferents capítols del llibre ens 

acompanyen a mirar el joc novament, a 

aprendre a practicar-lo, a actualitzar-lo 

en nosaltres. Ens interpel·len perquè 

ens comprometem amb el seu valor, 

amb la seva funció, i ens guien a mirar-lo 

i a sentir-lo a través d’atributs que el de-

fineixen com a fictici, infinit, impossible, 

innombrable, paradoxal… Segurament 

per la revisió que s’ofereix del tema, per 

la dimensió simbòlica en la qual el llibre 

situa joc i art, ens descobreix una es-

tètica, un temps i un lloc per al joc ple, 

materialitzat en les possibilitats del que 

és inexhaurible, perquè jugar no es 

gasta. Llegir el llibre ens convoca a des-

cobrir com el joc i l’art donen lloc al sím-

bol i, en fer-ho, reuneixen el que és vell i 

el que és nou, conformant-nos intermi-

nablement com a Homo ludens, impul-

sant-nos a continuar vivint tot jugant. Un 

moviment emancipador per seguir ima-

ginant de manera valenta. 

Meritxell Bonàs Solà
meritxell.bonas@gmail.com

Aventures d’aprenentatge

ESTEVE RÀFOLS, M. 
Barcelona. Eumo, 2019

Podríem comparar l’educació amb una 

filigrana o amb un treball de punta de 

coixí. Ja deia Rousseau al llibre primer 

de l’Emili que si l’educació és un art, 

reeixir-hi és gairebé im-

possible. El temps que 

demana una acció arte-

sanal, l’anar a poc a poc 

prenent decisions sobre 

el dibuix i la forma, la 

precisió del moment, 

la perspectiva global del que es va 

fent, la necessària reflexió a propòsit 

del camí emprès, la mirada atenta…, 

tot plegat resulta una experiència on 

l’aspecte imprevisible hi té un paper 

determinant.

El títol ens endinsa en la història d’una 

escola que fa via en un poblet del Pe-

nedès. Aquesta escola es diu Epiqueia, 

que en grec significa ‘l’aplicació acu-

rada de la norma, la seva concreció 

i singularitat’. L’autora, Mar Esteve, 

impulsa una pedagogia que, a través 

del treball per projectes i com molt bé 

apunta el subtítol del llibre, «construeix 

escola». El treball per projectes que es 

presenta en aquesta obra no es redueix 

a un mètode abstracte ni a una colla 

d’indicacions estandarditzades, sinó 

que, al contrari, proposa una història, 

el relat del que s’ha experimentat a 

Epiqueia. L’experiència sorgeix de la 

reflexió, de l’acollida, de plantejar-se 

preguntes sobre l’acció i els interessos 

dels infants, els seus descobriments i 

el vincle que estableixen amb el món 

i amb les altres persones. Aquí trobem 

un exemple preciós del que avui ano-

menem pedagogia comunitària, és 

a dir, la que sorgeix d’una comunitat 

de grans, mitjans i petits, de perso-

nes adultes (mestres, pares i mares) i 

d’infants, de gent que envolta l’aventura 

de fer escola des de dins. 
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compartida amb les altres persones. 

D’aquí sorgeix l’autèntica i humana pe-

dagogia.  

Àngels Geis Balagué
angelsgb@blanquerna.url.edu

Biblioteca 0-3
Donem la benvinguda a «Biblioteca 

de Infantil 0-3», una nova col·lecció 

de l’editorial Graó adreçada tant a 

mestres que fa temps que es dedi-

quen al cicle 0-3 com a la gent jove 

que ara s’hi incorpora. Els dos títols 

que en presentem tenen una es-

tructura clara i precisa que inclou 

observacions reals i exemples de 

la vida quotidiana a l’escola que 

ajuden a posar en evidència el con-

tingut desenvolupat. 

Ser maestr@ en el 0-3

LLADÓS, L.
Barcelona. Graó, 2019

El títol del número 1 de 

la col·lecció ja és prou 

significatiu per si sol: 

quin ha de ser el rol del 

professorat d’aquestes 

primeres edats. Si fa 

anys que ens dediquem a aquesta 

professió, com és el meu cas, potser 

no trobem idees noves o metodolo-

gies que ens sorprenguin, però és 

possible que sigui justament això el 

més valuós de l’obra que ressenyem: 

que ens parla de les situacions habi-

tuals, de l’activitat quotidiana que ja 

coneixem, però que ens les fa veure 

des d’un punt de vista més ampli i ens 

porta a realitzar-ne una reflexió més 

profunda. 

El llibre s’estructura en tres eixos fo-

namentals: el primer, els termes clau, 

que orienten la visió pedagògica que 

s’hi enfila. Mar Esteve parla de reno-

vació més que no pas d’innovació; de 

capacitats més que no pas de com-

petències; de tradició i marc cultural; 

de desig d’aprendre; de sensibilitat 

pedagògica. Es tracta, doncs, d’una 

pedagogia encarnada i viscuda. 

El segon eix del llibre és la vida a Epi-

queia i els tres projectes com a tres 

aventures clau: la construcció d’un 

galliner, salvar la natura i l’activitat de 

l’hort. El relat del que diuen infants, 

mestres, pares i mares, de les pregun-

tes que es fan, dels diàlegs i les conver-

ses, del llegir i l’escriure, de l’escoltar i 

l’arribar a acords que no siguin simples 

consensos; la complexitat, els matisos, 

les anècdotes, fan entrar el lector en el 

món d’aquesta escola com si anés a 

visitar una ciutat que no ha vist mai. La 

poètica de la narració és magnífica i un 

dels punts àlgids de l’obra. 

El tercer eix el forma l’equip de mestres, 

la sensibilitat pedagògica que inspira 

l’ofici i la importància de fer possible un 

saber viscut. La reflexió a propòsit de la 

manera com descrivim la tasca docent, 

en el capítol final dedicat a la renovació 

pedagògica, esdevé imprescindible per 

a tothom qui vulgui interrogar-se sobre 

aquests afers tan immediats i actuals 

des del qüestionament en lloc de la 

consigna massiva.

Aquest llibre guarda un tresor amagat a 

dins: el conjunt d’idees i d’actes que 

edifiquen la nostra dignitat educativa 

L’autora posa l’èmfasi en l’observació 

de la pràctica diària com a eina per 

poder-la anar millorant. Les situacions 

reals que ens mostra són un bon punt 

de partida per reflexionar sobre com es 

pot educar en l’emoció, en la presèn-

cia, en la necessitat de la calma i el 

respecte… La vida a l’escola és tan 

intensa, fins i tot a vegades tan ràpida, 

que en practicar l’exercici de situar-

nos-en a l’exterior, com un observador 

extern, podem veure-ho tot des d’una 

altra vessant i així fer-ne l’anàlisi amb 

certa perspectiva. Cal tenir present 

cada un dels nostres infants, dels més 

visibles als que passen desapercebuts, 

i analitzar les emocions que la pràctica 

educativa genera en cadascun.

La Laura Lladós mostra un gran res-

pecte per tots els agents del món forma-

tiu i no treu importància a cap dels que 

en formen part. Entén el món de 

l’educació com un recorregut comú en-

tre els infants, les seves famílies i el con-

junt de l’equip docent. Aquesta no és 

una tasca individual, sinó col·lectiva.  

«Es mío»: Pegar, morder, 

molestar… Y otras formas de 

acercarse

LOBO, E.
Barcelona. Graó, 2019

Estem davant d’un lli-

bre ple d’observacions 

de casos reals, 

d’aquells que preocu-

pen les mestres i els 

mestres. L’autora hi ex-

posa temes recurrents 

que tard o d’hora ens trobem a l’aula. 
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