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temps per fer experiments. El temps als instituts no és d’or, sembla ser 

una merda de temps.

Però malgrat tot, penso que l’escola és l’únic lloc on es pot produir una 

certa democratització de l’art. La societat i la cultura reclama menys 

funcionaris i més docents/persones, els joves volen un tant per cent de 

sotracs que els facin sentir vius, útils, que els facin sortir d’aquest clima a 

voltes irrespirable. No hi ha pitjors certeses que les fonamentades pel “no 

hi ha res a fer, això és un rotllo, quin pal, no m’interessa, què ens estan 

explicant, de què ens servirà tota aquesta brossa”. La docència és, sobretot, 

un exercici d’humilitat. Per trencar amb les actituds de fàstic cal baixar 

del pedestal i remar amb ells, plegats. D’aquest remar junts, tots en sortim 

beneficiats. Es pot fer això amb el sistema que tenim? Doncs sí, per mostra 

el que han fet aquests quatre artistes amb una temporització d’encaix 

complex, a contracorrent. Entrar als instituts i formular diferents tipus 

d’aproximacions al fet artístic, formular-ho per boca d’uns creadors joves 

que també piquen pedra fora d’aquests murs. 

Donar uns cops a la porta i que t’obrin no és difícil, entrar-hi ja són figues 

d’un altre paner. Els que han guanyat aquesta convocatòria no són do-

cents, entren a l’aula amb un projecte sota el braç i miren de guanyar-se la 

confiança amb humilitat, constància i rigor. Aquests desconeguts s’endin-

sen en les dinàmiques d’un entorn que desconeixen, són novells, senten 

un cert estranyament en les formes i les dinàmiques de la docència. Això 

és bo per al projecte, per als joves, és bo per a tots. Els protagonistes del 

Bòlit Mentor volen tenir més control i el control s’esmuny. Amb aquests 

horaris no farem res, cal cercar hores fora, reescriurem tot el projecte, 

quan quedarem per avançar? La complicitat i l’obsessió semblen aparèixer 

Anar a classe no pot ser tant brutalment descoratjador, caldrà trobar veus 

que adoptin la curiositat com a leitmotiv. L’avorriment s’accepta a l’aula 

especialitzada en curiositat. Parlem d’aquest rotllo, quin rotllo, no? Donar 

veu als curiosos, xafardejar en els coneixements, obrir la porta, deixar 

entrar formes, sons, gestos, les humanitats, totes les arts, deixar entrar, 

deixar-la oberta al trànsit, recórrer brutalment els corriols que fan i desfan 

professors i alumnes. Quina perversió tan desafortunada que hi ha entre 

aquestes paraules, professor i alumne. Parlar de tu a tu amb respecte, no 

t’enfilis, no em cauen bé els profes, no calen més alumnes. L’alumnat és 

cosa d’abans ara parlarem de noies i nois, ja tenim un nom, els seus noms. 

Tots a l’una, picar a la porta i entrar. El sistema permet que en determi-

nats instituts puguem treure el nas, i toca a qui toca. És, talment, com 

una loteria. Aquests joves no protesten, els que viuen l’experiència que 

proposa el Bòlit Mentor diuen que les coses han millorat, que en aquesta 

classe han pogut dir i fer la seva. Els que queden fora de joc - que són 

molts, una majoria-, no protesten, no cal, no funciona. Els sistemes estan 

encriptats per un rodatge lògic, o no. No convé cap sotragada, ensenyar 

a pensar diuen, diuen, diuen. La majoria d’institucions són de caràcter 

funcionarial, els professors/funcionaris no tenen temps, tampoc, com ells, 

com els joves, tothom sembla anar amb el temps just, escurçat per les 

circumstàncies. La temporalitat d’uns i d’altres està enrocada. No hi ha 



en el temari. Com a observador sento que alguns d’aquests joves s’hi 

deixen la pell. Avui tornen aquests que ens deixen dir la nostra, els que 

s’atreveixen a capgirar els rols, els que volen fabular. Farem de mestres, 

farem de cineastes, farem d’artistes... amb aquests estranys, amb aquests 

intrusos, amb els companys. L’art sempre té aquesta capacitat de trasbals, 

de llicència per anar més enllà de les normes, per saltar.

Tancar i sortir de l’aula tampoc és una tasca fàcil, costa desempalle-

gar-se’n, abandonar l’adrenalina d’aquest compromís setmanal. Ja està, tot 

això? Si heu vingut quatre dies comptats, i ara què farem?, què podem fer? 

La gran pregunta sense resposta. La docència és un repte tan immens, i no 

som experts. Ho repeteixo per si ha quedat un xic ocult, l’escola és l’únic 

lloc on es pot produir una certa democratització de l’art. Aprofitem-la!

Gràcies a tots els implicats per possibilitar aquests experiments i que això 

creixi fins a convertir-se en normalitat. Que arribi el dia que no calgui 

parlar d’aquesta relació tan lògica entre docència i art.

La tasca que proposa el Bòlit Mentor reclama, des del fer, des de la inte-

racció amb l’espai docent, una apertura cap a la realitat i els mecanismes 

dels projectes artístics. El Bòlit Mentor neix cada any d’una convocatòria 

pública. D’aquesta en surten tres projectes pensats específicament per als 

instituts i es duen a terme amb la complicitat dels centres, el professo-

rat i l’artista. El mentor no qüestiona les lògiques de funcionament dels 

instituts, les incorpora per tal de donar veu al grup, que des d’un àmbit 

tan llunyà com l’art se sent capacitat per conversar, qüestionar, pensar... 

aquest és el repte real dels projectes. 

El museu de paper (1), de Joana Llauradó Farrés i Enric Farrés Duran, 

explora la pràctica del col·leccionisme per generar una col·lecció molt par-

ticular, en aquest cas de “xuletes”. Per activar-la, confeccionen un examen 

a través del contingut d’aquestes “xuletes” que els professors hauran de 

passar. Al seu torn, l’Enric i la Joana preparen un examen amb el contin-

gut de La chuleta, una obra d’Isidoro Valcárcel Medina a la col·lecció del 

MACBA. 

Amb poc es veu (2) és un documental d’Anna Mitjà que mostra el procés 

viscut pels alumnes mitjançant el projecte taller Cinema amb poc. Tot 

criticant o simplement observant l’entorn educatiu que els és proper i 

coetani, es realitzen curtmetratges de diferents registres per fer sonar les 

seves veus fins a acoblar-les com a pel·lícula col·lectiva. Un film que vol 

reflexionar, en part, sobre el paper de la creativitat en l’aprenentatge. 

A temps (3), d’Azahara Cerezo, parteix de la història i l’arquitectura de 

l’institut per crear un documental que indaga sobre aspectes desconeguts 

del lloc i la seva trajectòria. L’enterrament de llibres cremats de COU a 

sota de l’escultura Llapis de Torres Monsó el 1999, imatges d’arxiu de les 

reformes del recinte o les tècniques constructives emprades a l’institut 

són peces fonamentals per materialitzar un film que explora aspectes 

desconeguts de l’entorn quotidià dels alumnes.

Jordi Mitjà
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        Boli Vermell

Divendres 10 de juny, 18 h.

Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar

Inscripció gratuïta prèvia a info@bolit.cat i 972427627

Sovint les col·leccions d’art contemporani que tenen els museus públics com-

pleixen una funció ambigua envers els seus usuaris més immediats. Aquestes 

obres poden ser utilitzades des d’una perspectiva contemplativa o bé com a 

material amb el qual treballar, en aquest cas es parteix de l’obra La chuleta 

d’Isidoro Valcárcel Medina, que forma part de la col·lecció del MACBA, per 

desenvolupar un nou context de treball i donar resposta a la xuleta en forma 

d’examen.

Taller adreçat a artistes de les comarques gironines en què es desenvoluparan 

activitats autoritàries al voltant d’una qüestió. Pot l’art ser jutjat des d’una 

perspectiva acadèmica? Existeix un cànon de l’art contemporani? Podem rela-

cionar-nos amb els discursos d’altres artistes d’una manera intensa?
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Rambla de la Llibertat, 1 / 17004 Girona

De dilluns a divendres de 9 a 20 h. 
Dissabtes de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h. 
Diumenges i festius de 9 a 14 h.

Bòlit_Oficines
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
972 427 627 
info@bolit.cat

www.bolit.cat ArtsGirona
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