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FI 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC (fins 2006) Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
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DEBEQ Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les 

ciències aplicades a l'esport 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Facultat de Belles Arts, Barcelona. En el Departament de dibuix i durant el segon curs de Doctorat, en el Seminari que 
té lloc a càrreg de Fernando Hernandez treballem la Autoetnografia Narrativa. 
 
Aquesta és una investigació que no té un caràcter individual marcat tan sols per la meva veu, sinó que més aviat la 
configuren també tots els companys de Seminari, amb ells i a través d’ells he aconseguit aprendre molts factors que 
intento quedin reflectits en el texte que presento i que treballo des de l’Educació Artística i la Cultura Visual.  
 
Durant aquest any me n’he adonat de què l’aprenentatge es realitza i té molt a veure amb les vivències que cada un de 
nosaltres construeix en societat, en elles centro les següents pàgines que per mí són l’inici d’un  recorregut cap a un 
nou coneixement. Intento en tot moment tenir present el grup amb el qual he tingut la possibilitat de treballar durant 
aquest any i des del qual he pogut treballar-me com a subjecte educadora.  
 
D’aquesta manera i des de mí presento la meva contribució a n’aquest construir aprenentatge en societat, a partir de la 
següent narració. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Fine Arts Facultity, Barcelona. In the Department of drawing and during the second course of Doctorate, in the 
Seminary that takes place in charge of Fernando Hernandez, we worked the Narrative Autoetnografia. 
 
The following investigation does not have a noticeable individual character only by my voice, but that this 
investigation also form the companions of the seminary, with them and through them I have been able to learn 
many factors that attempt to reflect in the text which I present and that work from the field of the Artistic 
Education. 
 
During this year I have realized of which the learning is made and had much to do with the experiences that 
each one of us constructs in society. In them center the following pages that for me are the beginning of a route 
towards a new knowledge 
 
Attempt at any moment to have present grup with which I have had posibilidat to work during this year and from 
which I have been able to work to me like subject educator.  
 
This way and from me I present my contribution to this constructing learning in society, from the following narration. 

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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_Introducció. 

 

Facultat de Belles Arts, Barcelona. En el Departament de dibuix i 

durant el segon curs de Doctorat, en el Seminari que té lloc a càrreg 

de Fernando Hernandez treballem la Autoetnografia Narrativa. 

 

Aquesta és una investigació que no té un caràcter individual marcat 

tan sols per la meva veu, sinó que més aviat la configuren també tots 

els companys de Seminari, amb ells i a través d’ells he aconseguit 

aprendre molts factors que intento quedin reflectits en el texte que 

presento i que treballo des de l’Educació Artística i la Cultura 

Visual.  

 

Durant aquest any me n’he adonat de què l’aprenentatge es realitza i 

té molt a veure amb les vivències que cada un de nosaltres construeix 

en societat, en elles centro les següents pàgines que per mí són 

l’inici d’un  recorregut cap a un nou coneixement. Intento en tot 

moment tenir present el grup amb el qual he tingut la possibilitat de 

treballar durant aquest any i des del qual he pogut treballar-me com 

a subjecte educadora.  

 

D’aquesta manera i des de mí presento la meva contribució a n’aquest 

construir aprenentatge en societat, a partir de la següent narració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

_Algunes visions sobre autoetnografia des de mí mateixa. 

 

Moltes de les pàgines que he escrit durant aquest any i els textes 

que he pogut llegir de diferents teòrics i de vosaltres, els meus 

companys de doctorat, m’han ajudat a entendre la investigació 

autoetnogràfica com una manera alternativa de re-construir el 

subjecte1 des de sí mateix per poder alhora construir comunitat.2 

Aquesta idea penso que l’expresa molt bé Apolline quan ens diu: 

“Es, sin duda, difícil trabajar desde sí misma, mirarse sinceramente 

en el espejo, para encontrar aquello verdaderamente significativo, 

para que transformado, se haga relevante para quien elabora el 

trabajo, para la educación en general, y para ustedes que leen”. 

 

Si segueixo treballant-me amb i per vosaltres des de l’auto-

etnografia l’entenc com “un género autobiográfico de escritura y 

investigación que muestra múltiples capas de conocimiento, conectando 

lo personal con lo cultural” (Ellis i Bochner, 2000) i la veig com 

una “etnografia autobiogràfica” (noció de Reed-Danahay, 1997) “Una 

forma de auto-narrativa que ubica el ser dentro de un contexto 

social. Es ambos un método i un texto... puede ser hecho tanto como 

por un antropólogo que está haciendo etnografía “local” o “nativa” o 

por un etnógrafo/no-antropólogo. También puede ser hecho por un 

autobiógrafo que ubica la historia de su vida dentro de una historia 

de contexto social en el que ocurre.” 3 

Aquesta darrera possibilitat que he subratllat és en la que em sento 

identificada i a partir de la qual seguiré treballant, sempre des de 

                                                           
1 Es ja en aquest moment de la narrativa quan decideixo parlar de subjecte i no d’individu, aquest 
plantejament és degut a que em considero crítica amb la idea d’individu entès com a contenidor 
d’estructures psíquiques internes preestablertes i invariables com per exemple la personalitat, a més 
critico de igual manera totes les vegades que es vol trobar una única definició d’individu com a 
subjecte únic dintre d’un discurs modern. Vull entendre l’individu com a subjecte múltiple que es 
construeix quan interactua socialment amb altres subjectes mitjançant la utilització de les paraules 
adoptant múltiples “jos” en realitats diferents. Per entendre millor aquesta decisió podeu llegir en la 
secció Carpeta de Treball l’apartat  Construint des de mí una realitat 
relativa. 
A més també em resulta un fet revelador les paraules de Marta Ackelsberg quan afirma que avui dia en 
quasi tot el món existeix un capitalisme triunfalista i això ens porta a un individualisme que es troba 
victoriós al seu costat, amb la corresponent reducció de l’espai polític. Per no contribuir a n’aquest fet 
parlo de subjecte que no tan sols es mira a sí mateix sinó que també pensa i actua envers la comunitat. 
2 Em sento identificada amb la lectura de les següents paraules: “Construir comunidad, se ha dicho, 
podría ser la tarea política de nuestra generación. Y acaso la única misión digna de las prácticas 
post.artísticas en este escenario desconfigurado”. Brea, José Luís. La era postmedia. Acción 
comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Pág.65 
3 Poniéndose Personal: Reflexividad y viñetas autoetnogràficas. Michael Humphreys. Universidad de 
Nottingham, Reino Unido. Traducido del inglés por: D. Martinez Fernández. 



 
 

 

l’experiència pròpia com a manera alternativa d’investigació 

utilitzant la representació i la reflexibitat com a mètode desitjant 

obtindre un resultat de caire qualitatiu per mi i per vosaltres, els 

lectors. 

 

Entenc que treballar en autoetnografia implica un compromís amb la 

memòria ja que és des d’ella que es treballa (però no tan sols com a 

narració biografía), com em mostra el nostre company Jaime quan 

titula la seva autoetnografia de la següent manera: “Memorias de 

tránsito de un extranjero estudiante en BCN”. 

“La memoria tiene una estructura narrativa. Sus contenidos, formas y 

maneras de expresión así lo ponen de manifiesto. (...) Narrar es 

“relatar”, “contar”, “referir”, (...) relatar es informar acerca de 

algo (Gómez de Silva, 1995), y ese algo debe tener algún sentido, 

cierto significado para quien narra y para quien escucha o lee, 

porque esa es la cualidad de la memoria: guardar y dar cuenta de lo 

significativo de la vida, de lo que vale la pena mantener para luego 

comunicar y que alguien más lo entienda.”4 

 

Després de llegir aquestes paraules penso puc considerar-me com agent 

creadora de significats a través de la creació de narracions 

autoetnogràfiques, encara que crec que lo més important és que algú 

com vosaltres, els meus companys de doctorat o qualsevol altre 

lector, pogueu participar en aquest procés de donar sentit, 

significat al texte. 

 

Si com a punt de partida trio la meva memòria i des d’ella parlar 

dels moments més significatius en la meva experiencia on m’agradaria 

ser treballadora cultural5, és per tant la narració dels 

esdeveniments qui pren una importancia rellevant:  

                                                           
4 Las formas del recuerdo. La memoria narrativa. García Mendoza Jorge. Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. 
5 “El concepto de <trabajador cultural> se ha entendido tradicionalmente aplicado a artistas, escritores 
y productores de medios de comunicación. En este libro, extiendo el abanico del trabajo cultural a 
personas dedicadas a profesiones como el derecho, el trabajo social, la arquitectura, la medicina, la 
teología, la educación y la literatura. Con ello, mi intención es escribir de nuevo el concepto y la 
práctica del trabajo cultural, insertando la primacía de lo político y lo pedagógico. La dimensión 
pedagógica del trabajo cultural hace referencia al proceso de crear representaciones simbólicas y a las 
prácticas dentro de las cuales son asumidas. Esto incluye una paricular inquietud por el análisis de 
representaciones textuales, auditivas y visuales y por el modo en que dichas representaciones se 
organizan y regulan dentro de disposiciones institucionales particulares. También aborda el modo en 
que personas diversas afrontan tales representaciones en la práctica del análisis y la comprensión. La 
dimensión política del trabajo cultural conforma este proceso mediante un proyecto cuyo propósito es 
movilizar el conocimiento y los deseos que pueden llevar a minimizar el grado de opresión en las vidas 



 
 

 

 “Lo que importa es que las vidas no sirven como modelos. Sólo las 

historias sirven. Y es duro construir historias en las que vivir. 

Solo podemos vivir en las historias que hemos leído u oído. Vivimos 

nuestras propias vidas a través de textos. Pueden ser textos leídos, 

cantados, experimentados electrónicamente, o pueden venir a nosotros, 

como los murmullos de nuestra madre, diciéndonos lo que las 

convenciones exigen. Cualquiera que sea su forma o su medio, esas 

historias nos han formado a todos nosotros; y son las que debemos 

usar para fabricar nuevas ficciones, nuevas narrativas”.6 

 

Així utilitzo l’autoetnogràfia per construir narrativa i utilitzar-la 

com una eina des de la qual viure i una forma d’experimentar el món.7 

Aconseguir-ho penso que pot ser una feina de llarga durada que 

desitjo s’iniciï amb aquestes paraules però tinc clar, a partir dels 

textos exposats anteriorment, que el punt de partida és la meva 

pròpia praxis com a treballadora cultural, presentar-la des de la 

narrativa i re-formular-la des d’una posició autocrítica8 per 

aconseguir una nova versió dels fets.9 

“Las funciones narrativas también se han ido colocando dentro de un 

marco general que enfatiza la importancia de la noción de “práctica“ 

en el análisis de fenómenos discursivos. (...)Dentro de este marco, 

al igual que otros géneros discursivos, se considera una práctica 

discursiva, i.e. un tipo de práctica social basada en el discurso 

                                                                                                                                                                      
de la gente. Lo que nos interesa en este caso es un imaginario político que extienda las posibilidades de 
crear nuevas esferas públicas donde los principios de igualdad, libertad y justicia se conviertan en los 
principios organizadores primarios para estructurar las relaciones entre el yo y los demás”. Henry A. 
Giroux. Cruzando límites, trabajadores culturales  políticas educativas. Ed. Paidós Educador. P.17. 
6 Heilbrun 1988, p.37 Writing a Woman’s Life. 
7 Treballo la idea de construcció de narrativa com a fórmula per viure a partir del següent fragment: 
“(...)La investigación educativa es que los seres humanos somos organismos contadores de historias, 
organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo 
tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. De esta idea 
general se deriva la tesis de que la educación es la construcción y la re-construcción de historias 
personales y sociales; tanto los profesores como los alumnos son contadores de historias y también 
personajes en las historias de los demás y en las suyas propias” F. Michael Connelly i D. Jean 
Clandinin. Relatos de Experiencia e Investigación Narrativa. 
8 Tamy Spry. Performing autoetnographi: an emboided metodological praxis. Defineix en la narrativa 
autoetnografia performativa, l’autor, el narradora, sovint parla de fets de “rebeldia” social. Fent això, 
narrant la seva història ell mateix, arriba a ser un fet transgresor; una revelació del que estava ocult, un 
discurs del que estaba silenciat. 
9 Vivien Burr: Implicacions per el construccionisme social. “...la idea que hi ha una versió dels fets que 
és correcta i diferent de totes les altres_que són, per tant, incorrectes_ és totalment contrària a la tesi 
central del construccionisme social, que ens diu que la veritat no existeix, i que el fet que hom l’associï 
amb determinades construccions del món depèn de factors històrics i culturals de caràcter específic. 
D’això se’n diu relativisme”. 



 
 

 

(Fairclough, 1989) que refleja las creencias y relaciones sociales y 

a su vez contribuye a negociarlas y modificarlas. 

Además, la narrativa se conceptualiza como situada dentro de 

circunstanias sociales e históricas específicas (Wertsch, 1991). 

Analizar la narrativa como práctica implica verla como un proceso más 

que como un producto.”10 

  

Amb aquestes linees entenc la narrativa com una eina imprescindible 

de l’autoetnografia on existeixen una serie de mecanismes d’acció com 

per exemple parlar des de sí mateix escoltant a més la veu dels 

altres per poder crear una nova realitat, però  tots aquests 

mecanismes es troben lligats a un factor molt important, el temps: 
“Dentro de los mecanismos de orientación, el tiempo se ha considerado 

tradicionalmente como íntimamente ligado a la narrativa 

(Ricoeur,1984) así como en el sentido de que es al tejiendo los 

eventos en el tiempo que las narraciones logran sus funciones 

interpretativas y de creación de significado (Brockmeier, 2000)”.11 

 

Per teixir els esdeveniments viscuts mitjançant les narracions 

basades en la meva praxis com treballadora cultural em trobo 

condicionada per una certa “trampa” temporal, en la qual com és obvi 

també s’hi troba aquest texte. Per poder entendre encara més aquesta 

idea la treballo a partir de la noció de Noemí quan explica: 

“La qüestió de la temporalitat ha estat un dels aspectes que més m’ha 

preocupat des de l’inici del seminari en què vam compartir en grup la 

lectura “Why Narrative? Which Narrative? Struggling with Time amd 

Place in Life Research. De Carola Conle (1999): “there are pitfalls 

that tempt us to get back into old, habitual grooves of functioning 

intellectually; that is to say, into ways taht lessen the ties to 

lied contexts and to temporality” (CONLE, C.;199:8). Aquesta autora 

m’ajuda a prendre consciència del que pot suposar en la investigació 

narrativa reconstruir des del present les històries personals i 

socials viscudes en el passat, a distingir una now perspective d’una 

then perspective”. 

 

A partir de les paraules de Noemí, de les seves preguntes i del seu 

diàleg amb l’autora, entenc el problema de la temporalitat en la 

                                                           
10 Discurso y sociedad, vol 1 (2) 2007. Anna de Fira, Cruzando fronteras: tiempo, espacio y 
desorientación en la narrativa. 
11 Discurso y sociedad, vol 1 (2) 2007. Anna de Fira, Cruzando fronteras: tiempo, espacio y 
desorientación en la narrativa 



 
 

 

narrativa com una certa dependència històrica, ja que sigui quin 

sigui el coneixement que sorgeixi d’aquesta autoetnografia es trobarà 

lligat a una problemàtica actual i concreta que penso em pot 

proporcionar una “realitat”12 que sempre sirà relativa a un moment 

concret i que per tant no presento com una teoria magistral que 

s’hagi de consolidar. El que sí pot ser és que aconsegueixi un 

aprenentatge autocrític13 que sempre estigui en procés, vinculat a la 

cultura entesa com un lloc ple de significats acumulats, actualitzats 

i contextualitzats. 

“Como quiera que sea, y sean cuales sean las transformaciones que le 

reconozcamos a nuestro mundo contemporáneo, la tarea de una 

“emancipación de las bases materiales de la verdad tergiversada” ya 

no se nos aparece resoluble en la realización de alguna verdad 

absoluta alternativa: sino antes bien en la mayor apertura imaginable 

a la expresión diferencial y agonística de las visiones del mundo, en 

un contexto de confrontación crítica de los intereses y las hablas 

particulares. En un contexto de dialogación lo más abierta posible y 

nunca en la expresión de algún contenido de verdad definitivo, de 

algún imaginario modelo de “verdad no tergiversada” universalmente 

válido e históricamente imponible bajo la bandera de la emancipación 

realizada, o cuando menos realizable”.14  

En aquestes paraules de José Luís Brea des del meu punt de vista, 

existeix una clara intenció de construir un espai de diàleg en la 

societat on tots els significats o discursos que ja existeixen i 

aquells que encara podem crear tots i cada un de nosaltres, entrin en 

interacció per acabar formant una veritat múltiple o una realitat 

relativa.  

 

                                                           
12 “Lo que llamamos niveles de realidad no representa otra cosa que un ámbito de circulación. Lo 
propio de matrix es un entrecruzamiento vertiginoso en todas las direcciones –de esos ámbitos. Los 
flujos se aceleran, producidos en un vació aneoico; la misma idea de partícula carece de sentido: todo 
circular se hace molar, produce líneas –cuando menos como efecto. Y ese entrecruzarse continuo de las 
líneas traza oscuramente un ruido de constelación, de nebulosa.” Brea, José Luis. Art.Matrix. La 
evanescencia del fantasma. La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y 
dispositivos neomediales. Ed. CASA,2002. P.63 
13 Utilitzo la noció de crítica de Maurice Berger quan l’assenyala com una eina per crear noves formes 
d’expressió i de pràctica. Escriu: “ En la actualidad, la crítica más fuerte a que ofrece la mayor 
esperanza para la vitalidad y el futuro de la disciplina es capaz de abordar, guiar, dirigir e influenciar 
la cultura, incluso de estimular nuevas formas de práctica y de expresión. La crítica más fuerte sirve 
como fuerza crítica dinámica, más que como acto de infusión de energía. La crítica más fuerte utiliza el 
lenguaje y la retórica no sólo con fines evolutivos y descriptivos, sino como medio de inspiración, 
provocación, conexión emocional y experimentación”. Berger, M. (1998). 
14 Brea, José Luis. Art.Matrix. La evanescencia del fantasma. La era postmedia. Acción comunicativa, 
prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Ed. CASA, 2002. P.69 



 
 

 

Però per aconseguir tal propòsit des d’una narració autoetnogràfica 

penso que és necessàri un posicionament, una perspectiva 

determinada15 des de la qual treballar els drets i deures en aquest 

espai social, amb la intenció d’averiguar què és el que em determina, 

quines són les meves limitacions i les meves obligacions que entren 

en joc en aquest camp interactiu de lo social i quines són les 

possibilitats de crear un raonament que brindi noves 

resemantitzacions i noves rejerarquitzacions a la comunitat. 

Aquest propòsit com ens comenta Apolline genera conflictes en la 

nostra identitat. Treballa aquest concepte des de Brockmeier (2000) 

quan ens diu que una característica de l’autoetnografia és que els 

fets es tracen i la història es desenvolupa al voltant del 

protagonista. Més concretament, es desenvolupa al voltant a un 

protagonista, ell(ella) mateix(a), amb les seves accions, pensaments, 

sentiments, records i intencions. Afegeix que així i tot obrir, 

interrompre i fragmentar la història autobiogràfica, encara que hi 

hagi varis personatges, i tengui les seves linees i punts de vistes, 

té un centre: ell(ella) mateix(a), un protagonista que finalement 

coincideixi amb el narrador. 

 

Per continuar parlant d’aquest “viure en societat” penso que és molt 

interessant la visió que ens presenta Estíbaliz en el seu segon 

texte: “nos proyecta en un mundo en el que todo es elusivo, en el que 

la angustia, el dolor y la inseguridad que causa “vivir en sociedad” 

requiere un estudio paciente y continuado de la realidad y de cómo 

los individuos “se situan” en ella. Cualquier intento de aplacar la 

inconstancia y la precariedad de los planes que hombres y mujeres 

hacen para vivir, explicando así el sentido de desorientación 

haciendo alardes de certidumbres pasadas y de textos establecidos, 

sería tan fútil como intentar vaciar el océano con un cubo”.16  

 

La manera d’entendre aquest texte des de mí es troba lligada a 

diversos aconteixements sobre els quals la nostra societat ha 

estampat el segell de “veritat” i que ens referim a ells parlant de 

                                                           
15 “La autoetnografia sirve para identificar las perspectivas de un autor en relación a las perspectivas 
de otros, a establecer un proceso de dialogo e identificar situaciones críticas y para confrontar mitos y 
sesgos creados pos una aparente homogeneidad. Bajo este proceso las perspectivas homogéneas ya 
identificadas y la comunicación estimulada por la autoetnografía se van transformando hacia la 
comprensión de la diversidad individual, situando así las dinámicas de interacción entre los sujetos. La 
autoetnografia como una estrategia para la transformación de la homogeneidad a favor de la diversidad 
individual en la escuela”. Montero Sieburth, Marta. Universidad de Massachussets, Boston. P. 1. 
16 Barman 2005, citado en Hasta ahora, documento de autoetnografía de Estíbaliz Pérez. P. 12. 



 
 

 

“saber” o “coneixement” però si ho enfoquem des de la perspectiva de 

Foucault  entenem el “saber” com: “-és a dir, la visió del món que 

preval en una determinada cultura en un moment donat- és inseparable 

del poder. Qualsevol versió d’un fet comporta la potenciació de 

certes pràctiques socials, de certes pautes de comportament, i la 

marginació de les conductes alternatives”.17 

 

 

Arribat aquest punt presento el meu objectiu en aquesta narració 

autoetnogràfica que és aconseguir una perspectiva des de la qual 

identificar-me, des de la qual interactuar com a subjecte enfront als 

altres coneixements que prevalen en la societat, aconseguir poder18. 

Però un poder entès des de la visió que té Foucault: “no és una 

possessió, una cosa que algunes persones tenen i d’altres no, sinó un 

efecte del discurs. (...)El saber de què parla Foucault és un poder 

que s’exerceix damunt les persones, el poder de definir els 

altres”.19 

  

Penso que el primer pas per poder exercir aquest poder del qual parla 

Foucault és ordenar el meu saber, el meu estar en el món en un 

discurs20 i de igual manera que Apolline em recolço en Brockmeier 

(2000) “sobre los hechos autobiográficos, o los fragmentos de ellos, 

son prácticas comunes y elementales del yo, independientemente de la 

edad, la educación o los hábitos sociales. Más bien, está en muchas 

formas de discurso, oral o escrito, con el que ordenamos nuestras 

experiencias, memorias, esperanzas, deseos, miedos y preocupaciones 

desde una perspectiva autobiográfica”21 

 

Si el resultat d’aquesta autoetnografía ha de ser la construcció d’un 

nou discurs que m’ajudi a posicionar-me dintre del marc social 

decideixo treballar des de la definició que ens ofereix Foucault del 

                                                           
17 Vivien Burr. Introducció al construccionisme social. Barcelona 1996. Edició catalana. P. 68. 
18 Vivien Burr, Què significa tenir poder? …cal estudiar les pràctiques discursives com a instruments 
de creació i manteniment de determinades formes de vida social. 
19 Vivien Burr. Introducció al construccionisme social. Barcelona 1996. Edició catalana. P. 69. 
20 Entenc el discurs com una influencia poderosa que actua sobre el pensament i l’experiència i no pas 
com l’origen de tot. El treballo des de la definició que fa d’ell Vivien Burr “ Un discurs fa referència a 
una sèrie de signigicats, metàfores, representacions, imatges, històries, afirmacions, etcètera, que, 
d’alguna manera, produeixen col.lectivament una determinada versió dels esdeveniments. Fa referència 
a una maera determinada de representar un cert esdeveniment (...) de retratar-lo amb una llum 
determinada. (...) qualsevol objecte, fet o persona pot generar més d’un discrus. Cada discurs explicarà 
una història diferent a propòsit del mateix esdeveniment: el representarà d’una manera diferent”. 
21 Brockmeier (2000), citado por Apolline en documento de autoetnografia. P.1  



 
 

 

discurs com una “pràctica que forma l’objecte de què parla” i com que 

en la narració autoetnogràfica l’objecte d’estudi és un mateix a 

partir de la meva praxis em puc re-formar i puc re-construir un 

discurs del del qual posicionar-me per interactuar en la societat. 

 

Entenc que a partir d’aquí s’inicia un exercici d’aprenentatge des de 

mí, que desitjo no tan sols compartir sinó també construir amb 

vosaltres els lectors i els companys de doctorat. Per tant aquest em 

resulta un moment molt important en aquesta investigació amb la 

intenció de deslligar-me de les convencions socials per re-construir-

me com a subjecte  en un món postmodern22 que m’ofereix una 

multiplicitat de posicionaments i on he de triar una mirada pròpia 

que tinc clar ha de sorgir a partir de la meva praxis com a 

treballadora cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                           
22 <El postmodernisme rebutja l’existència d’una veritat única i de igual manera enten que no hi ha una 
lectura unívoca d’un quadre, d’una poesia, d’una novel.la, etc. i creu que totes les lectures posibles 
tantes com persones mirin un quadre o llegeixin una poesia o una novel.la són vàlides, per tant podem 
entendre que el propòsit d’autor és irrellevant. Tampoc acepta la tesi de que el món o en el cas concret 
que ens acomet en aquesta investigació, l’aprenentatge pugui ser explicat mitjançant grans teories o 
mètodes generals fent notar, per contra, la multiplicitat de circunstàncies i la coexistència de moltes 
formes de vida diferents junt a moltes formes de coneixement també diferents, algunes comenades ja 
anteriorment com la tecnològica, la medicina, l’artística, on cada una constitueix un sistema de 
coneixement autònom del qual podem entrar i surtir segons ens plagui. >(Vivien Burr, 1995) 
 



 
 

 

_Treballant el paradigma des del qual miro la meva praxis com 

a treballadora cultural. 

 

En aquest apartat presento el paradigma des del qual miro, i en el 

que em situo per establir el meu mètode de treball que ha de portar-

me a la construcció de la narrativa on  tractar els conceptes 

presentats en l’apartat anterior, la subjectivitat, l’estructura de 

poder dins el contexte social i de la cultura23. Tot des d’una 

perspectiva concreta que trato de vincular a continuació amb teories 

que precisament posen l’accent en el subjecte i la seva praxis. 

<Guba y Lincoln definen paradigma como un sistema básico de 

creencias que aparece como una cosmovisión que “determina, 

para quien lo sostiene, la naturaleza del mundo, el lugar del 

individuo en ella y la posible relación frente a ese mundo y 

sus componentes” (Guba y Lincoln, 1994, p.5) Estos autores 

señalan que las creencias sustentadas por un paradigma 

responden a tres cuestiones básicas interrelacionadas:  

a. la cuestión ontológica: ¿cuál es la forma y naturaleza de 

la realidad? 

b. la cuestión epistemológica: ¿cuál es la naturaleza de la 

relación entre el que conoce y lo que puede ser conocido? 

c. la cuestión metodológica: ¿cómo puede el investigador 

encontrar aquello que cree debe ser conocido?>24 

Per continuar elaborant aquest paradigma que desitjo sigui 

construccionista25 he buscat ajuda en el treball de moltes persones 

tant a nivell teòric com amb els dels companys de doctorat 

                                                           
23“Considerada como una esfera de inventiva tecnológica, por un lado, y como un ámbito acosado por 
las crecientes contradicciones de la democracia, por otro, la cultura se elogia y se menosprecia al 
mismo tiempo” Henry A.. Giroux. Cultura, política y práctica educativa. 
24 Lic M. Ussher, Margarita. Colegio de Psicólogos de Buenos Aires (Argentina). El Objeto de la 
Psicología Comunitaria desde el paradigma constructivista. Llibre: Análisis y construcciones teóricas 
en Psicología. 
25 <Us adoneu que he utilitzat el terme “construccionisme” en detriment de “constructivisme”. Per bé 
que tot dos es fan servir sovint com a sinònims Gergen (1985) recomana l’ús de “construccionisme” 
per evitar confusions amb el constructivisme de Piaget i amb una certa teoria homònima de la 
percepció>. Introducció al Construccionisme social. Vivien Burr ,1995. P.13 



 
 

 

concretament amb Noemí26 que m’ha donat l’oportunitat de reflexionar 

sobre les idees que presento a continuació: 

Des de mí, com Noemí necessito conferir sentit mitjantçant l’anàlisi 

de les qüestions ontològiques, epistemològiques i metodològiques per 

construir significat en la narració. Però tenc clar que la formulació 

que presento a continuació és diferent a la de Noemí i que també 

s’hagués pogut formular de múltiples maneres diferents, la que cada 

un dels lectors volgueu realitzar: 

 

Des de la qüestió ontològica per respondre a la pregunta que formulen 

Guba i Lincoln i saber quina és la meva realitat com a treballadora 

cultural realitzo la narració de diferents trànsits que considero 

importants per estudiar la forma i la naturalesa de la meva praxis 

dintre d’un contexte cultural concret desitjant utilitzar una visió 

construccionista.  

<Antirealisme: El construccionisme social nega el lligam entre el 

coneixement i la percepció directa de la realitat, i atribueix la 

construcció col.lectiva de les versions de la realitat a les 

diferents societats i cultures. Un cop acceptada la relativitat 

històrica i cultural de totes les formes de coneixement, la veritat 

esdevé un concepte problemàtic. Els fets objectius no tenen cabuda 

dins el construccionisme social: tot coneixement és resultat d’un 

punt de vista determinat i serveix certs interessos en detriment de 

la resta. La recerca de la veritat_ja sia aplicada a les persones, a 

la naturalesa humana o a la societat_havia estat sempre a la base de 

les ciències socials; el construccionisme social potser ens anuncia 

un canvi radical en la manera d’entendre aquestes disciplines>27 

A parir d’aquest texte entenc el treball ontològic a partir de 

l’exposició de la meva pràctica diària com a treballadora cultural 

posant-la en anàlisis per construir identitat personal, entesa com a 

una cosa temporal que no és ni única ni perpètua i que sempre es re-

formula re-construint-se mitjançant la interrelació amb altres. 

Des de la qüetió epistemològica treballo principalment la interelació 

entre el meu jo com a subjecte múltiple i la societat en la qual em 

trobo i els diferents discursos existents, per aconseguir l’estudi de 

la naturalesa del meu coneixement. veiem-ho:                                     

                                                           
26 Noemí presenta l’idea de paradigma de Guba i Lincoln en la seva autoetnografia. Més enllà 
d’explicar-vos la meva història o sobre el rigor científic. Pàg.2  
 
27 Antirealisme. Introducció al Construccionisme social. Vivien Burr ,1995. P.17 



 
 

 

<La psicologia tradicional cerca dins les persones les expliacions 

als fenòmens socials, i treballa amb la hipòtesi de l’existència 

d’actituds, motivacions, cognicions i altres entitats, les quals 

considera responsables tant dels actes i de les paraules dels 

individus com de fenòmens socials més amplis_els prejudicis i la 

delinqüència, per exemple_. La sociologia al seu torn, contrarestava 

aquest punt de vista amb la idea que són les estructures socials_com 

ara l’economia, el matrimoni i la familia_ les que provoquen els 

fenòmens socials. El construccionisme social rebutja totes dues 

posicions tradicionals, i se centra en l’estudi de la interacció i de 

les pràctiques socials. Les explicacions que cerquem no es troben en 

la psique individual ni en les estructures socials, sinó en els 

processos interactius en què participen d’una manera rutinària les 

persones>28     

Després de llegir aquest texte i segons la manera que tenc d’entendre 

la dicotomia entre individu i societat entenc que resulta un dels 

problemes d’estudi de les ciències socials des de fa molt temps on es 

preocupen en estudiar en quin sentit és la influència si és 

l’individu qui conforma la societat o és  aquesta la que influeix en 

l’individu. Però en aquest cas el meu plantejament no es posiciona en 

cap de les dues propostes degut a que la meva mirada és 

construccionista i per tant aquest dilema el plantejo des d’una altra 

perspectiva. El que m’interesa és estudiar el funcionament de la 

interacció que porto a terme de forma rutinària (a través de la meva 

pràctica com a treballadora cultural) entre les pràctiques 

discursives que existeixen en el contexte social en el que em situo i 

sota les quals aprenc determinant el meu comportament i el discurs 

que porto a terme. 

L’objectiu penso és arribar a saber com es (des)construeix29 el 

coneixement en aquestes relacions mitjançant l’estudi dels diferents 

discursos que entren en joc.  

                                                           
28 Importància de la interacció i de les pràctiques socials. Introducció al Construccionisme social. 
Vivien Burr ,1995. P.19 
29 “Diem que hem desconstruït un text quan hi hem practicaat una dissecció que ens permet d’explicar 
les representacions d’actes i persones que contenia. La desconstrucció es pot entendre de diverses 
maneres: 
_Revelar contradiccions: Per els seguidors de Derrida, la tasca de desconstrucció comenta amb 
l’examen dels textos produïts per una àrea o disciplina determinada (…), i acaba quan s’han aconseguit 
els tres objectius següets: descubrir les contradiccions internes dels textos, explicitar-ne les 
connotacions reprimides, desmostrar fins a quin punt tendim a acceptar els principis que se’ns hi 
proposen. 



 
 

 

Parlo ara del discurs, de com afecta al subjecte:                              

<Com afecta tot això la qüestió de la identitat individual? (...) Ens 

haviem quedat amb la idea que la identitat és el resultat de la 

interacció amb altres persones i que, per tant, es basa en el 

llenguatge. Ara podem filar una mica més prim i dir que la identitat 

és construïda a partir dels discursos que ofereix la cultura de 

cadascú, a partir dels discursos que fem servir quan ens comuniquem 

amb altres persones. La nostra identitat és el resultat de 

l’entrellaçament de molts fils diferents; per exemple, el de l’edat, 

el de la classe social_que depèn del nivell d’ocupació, ingressos i 

formació_, el de la raça, el del sexe i el de l’orientació sexual. 

Tots aquests fils i molts d’altres s’entrellacen  per formar el 

teixit de la identitat. Cada component és construït a partir dels 

discursos que la nostra cultura ens posa a l’abast, i nosaltres som 

el producte final que resulta de la combinació de determinades 

versions del elements disponibles.>30 

Com efecta el discurs a la realitat:                                           

El discurs per Parker (1992) queda definit dintre de l’àmbit 

politicomoral31 i segons les seves paraules els utilitzem per atorgar 

significat als objectes o persones. Fins i tot creu que els discursos 

poden “crear conceptes com la raça, la intel.ligència i les actituds 

i aquests poden afectar materialment a les persones (per exemple, 

discriminant-les o donant-los més oportunitats de formació)”.32 

 

                                                                                                                                                                      
_L’arqueologia del saber: (…) es tracta d’estudiar el desenvolupament de les conceptcions, els 
discursos i les representacions actuals de les persones i de la societat, amb la intenció d’explicar la 
constitució i el manteniment de les <veritats> del nostre temps i les relacions de poder correspoenents 
(…). 
_L’anàlisi de discursos: La segona forma de desconstrucció sementada té a veure amb l’anàlisi de 
discursos, és a dir, amb l’estudi dels discursos dominants_sobre la sexualitat, la discapacitat, etc_ i 
l’explicació de qualsevol referència impícita a la identitat i a les relacions de poder. Un pas previ pot 
ser la identificació de les posicions polítiques i psicològiques corresponents”. La desconstrucció. 
Introducció al Construccionisme social. Vivien Burr ,1995. Pàg.157 
30 El discurs i la identitat. Introducció al Construccionisme social. Vivien Burr ,1995. Pàg.57 
31 Guba i Lincoln, com és de suposar no són els únics autors que treballen aquest tema del paradigma 
també tenim l’exemple de Parker (1992) quan treballa el relativisme del discurs intentant solucionar 
aquest problema treballant una definicó que ell presenta com <una realitat fora de text> que sigui 
compatible amb una posició construccionista. Parker diu que, quan pensem en alguna cosa la 
col.loquem dintre de tres categories denominades per ell com: ontològica, epistemològica i 
politicomoral.  
32 El discurs i la realitat. . Introducció al Construccionisme social. Vivien Burr ,1995. Pàgina.90 



 
 

 

Des de la qüestió  metodològica utilitzo la narració autoetnogràfica 

per trobar l’essència del que vull investigar.  Com a punt de partida 

utilitzo la meva praxis com a treballadora cultural lligada a 

aspectes ètics i polítics en la comprensió del que significa educar. 

“Els nous plantejaments han rebut noms tan diferents com ara 

psicologia crítica, anàlisi del discurs, desconstrucció i 

postestructuralisme, i la majoria comparteix un cert deute amb el que 

sovint s’anomena construccionisme social. Podríem dir que el 

cosntruccionisme social és l’orientació teòrica que trobem, amb 

diversos graus d’influència, a la base de tota aquesta oferta 

d’alternatives crítiques i radicals sorgides al si de la psicologia, 

la psicologia social i altres disciplines de les ciències socials i 

humanitats”.33 

Des del que jo entenc en aquesta definició sobre el què és el 

construccionisme li podriem afegir una altra pràctica d’investigació, 

l’autoetnografia que penso és la que porta a l’extrem tant l’anàlisi 

del discurs, com la desconstrucció junt amb la confrontació 

dicotòmica entre psicologia individual (jo com a treballadora 

cultural) i la psicologia social (el contexte social, polític, 

cultural, històric, temporal... en el qual em trobo). Tots aquets 

aspectes s’interelacionen en el llenguatge, tant oral com escrit i és 

mitjançant la narrativa autoetnogràfica que vull portar a terme on es 

poden analitzar escoltant a més a més altres veus. 

Penso que la realització d’una narració d’autoetnogràfica no és 

imposada en aquest cas per la ralització de l’assignatura de segon 

any de doctorat sinó més aviat al contrari. Al principi em trobava un 

poc reàcia a realitzar-la però me n’he adonat de que és una eina que 

s’ha presentat al meu davant oferint-me un mètode molt concret per 

poder parlar de la meva pràctica, replantejar-me la meva 

subjectivitat junt a algunes altres especificitats i realitzar-la 

m’ha aportat nous coneixements que em resulten molt interessants.   

Aquestes diverses qüestions ontològiques, epistemolòtica, 

metodològiques  o politicomoral denominades d’una o altra manera per 

autors diferents penso que no es poden treballar de manera aillada, 

més aviat penso que totes es retroalimenten i per tant el treball 

                                                           
33 Què és el construccionisme social?. Introducció al Construccionisme social. Vivien Burr ,1995. 
Pàgina.13 



 
 

 

autoetnogràfic que presento no es troba compartimentat, dividit en 

cada un dels apartats més aviat també entren en joc de forma 

interactiva amb l’objectiu d’aconseguir una narració cualitativa.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                           
34 Em sento identificada amb la idea de realitzar una investigació cualitativa a partir de l’anàlilsi de la 
meva praxis en una institució educativa en concret amb un objectiu moral i social: “Una tradición de 
investigación reciente se ha centrado en los estudios de carreras y las vidas profesionales de los 
maestros (Goodson, 1981; Goodson y Hargraves, 1996). Antes de la década de los ochenta habían 
aparecido sólo unos pocos estudios acerca de las vidas y las carreras de los profesores. Sin embargo, 
Actualmente se ha dedicado un esfuerzo considerable a estos temas. Estudios recientes han aplicado 
diversos métodos de investigación que van desde las narraciones autobiográficas escritas por 
profesores, pasando por biografías profesionales, historias de vida o estudios de casos sociales 
elaborados por terceras personas (en ocasiones en colaboración con los profesores), hasta estudios 
cualitativos de profesores elaborados a partir de escuelas y contextos educativos concretos. Estos 
esfuerzos son el reflejo de diversas motivaciones por parte de los investigadores, entre ellas los deseos 
de encontrar caminos para expresar y fomentar la autonomía profesional de los profesores, de 
conseguir en mayor medida los propósitos morales y sociales de la educación, de promover el 
autoaprendizaje entre los profesores, de reconocer y respetar las complejas tareas de la educación y de 
ayudar en la defensa de la educación pública frente a los recientes ataques de los ideólogos 
conservadores”. La enseñanza y los profesores I. La profesión de enseñar.  Bruce J. Biddle, Thomas L. 
Good, Ivor F. Goodson. Ed. Paidós. Página 16  



 
 

 

_De lo personal a lo social.                Foco cultural. 

 

Les aportacions més significatives en aquesta narració les realitzo a 

partir d’una visió crítica de la meva experiència. Si dirigieixo la 

mirada cap el passat i visualitzo el meu recorregut personal i 

professional mitjançant l’anàlisi de la meva praxis, veig ràpidament 

que el meu aprenentatge35 com a treballadora cultural s’ha format 

principalment baix les condicions discursives i institucionals 

particulars que existeixen en llocs que treballen l’educació 

informal.36  

Sí que és cert que també he realitzat el CAP amb les seves 

corresponents pràctiques i que a més, he treballat durant quatre 

mesos com a professora substituta en un institut, però penso que 

l’aprenentatge que he pogut experimentar en aquest contexte no m’ha 

format tant com a subjecte social, pot ser a causa del poc temps que 

l’he experimentat. Per tant l’experiència que analitzo en aquest 

texte, la meva narració, es centra en institucions com  museus o 

empreses de difusió cultural en les quals hi he treballat més de tres 

anys i és a través d’elles quan sento la necessitat de conectar-me a 

mí com a subjecte social mitjantçant els processos formatius que he 

vistcut i estic vivint, amb la política i el poder vigents en la 

cultura dominat amb la que interactuo i que és, penso, la que ha 

format la meva identitat com a treballadora cultual.  

 

 

“Nuestra capacidad de dejar prestada la experiencia a la narrativa no 

es sólo un juego de niños, sino un instrumento para crear 

significados que domina gran parte de la vida dentro de la 

cultura(...) Formar parte de una cultura viable es estar atado a un 

conjunto de relatos concretos entre sí, y conectados a pesar de que 

los relatos pueden no representar un consenso”. (en Acts of Meaning, 

1990). 

                                                           
35 “La enseñanza y el aprendizaje son prácticas profundamente políticas. Son políticas en todos los 
momentos del circuito: en las condiciones de producción (¿quién produce el saber?, ¿Para quien?), en 
los saberes y en las formas mismas del saber (¿saber de acuerdo con qué plan?, ¿útil para qué?), en su 
publicación, circulación y accesibilidad, en sus usos profesionales y populares y en sus impactos en la 
vida cotidiana”. Richard Johnson: “Reinventing Cultural Studies: Remembering for the Best Version”, 
en: Elizabeth Long (ed.): From Sociology to Cultural Studies. Malden, Mass.: Basil Blackwell, 1997. 
Página 461.  
36 Existeixen nombrosos debats sobre educació i en aquests s’especifiquen tres processos d’apropiació 
de coneixements que es denominen de la següent manera: educació formal, no formal i informal segons 
les ideologies dels autors defineixen cada un d’ells. En aquesta narració treballo des de la mirada de 
H.Giroux de com entén l’educació informal. 



 
 

 

 

Així començo, deixant prestada la meva experiència en diferents 

institucions que entenc com a llocs on constantment he d’estar 

lluitant per establir una relació de poder, posicionant-me37 sempre 

mitjançant el llenguatge. 

Penso que una característica important en la meva praxis és el 

constant canvi de contexte, de forma diària, és a dir pot ser un dia 

treballo en una escola però al dia següent en una altra o en un 

contexte totalment diferent, fora de l’aula, és a dir en un espai 

patrimonial a l’aire lliure o fins i tot dintre d’una aula taller en 

un museu. Així aquest continu canvi de contexte em provoca angoixa. 

Per exemple quan em toca realitzar un taller d’art en una escola 

sigui pública o privada, quan entro a l’aula em trobo amb dos grups 

socials, el profesor i l’alumne. Els dos tenen el seu rol 

corresponent i crec que a més es troba bastant consensuat (encara que 

no té perquè ser l’adecuat). Però, i jo? acabo d’entrar, Quin paper 

em tocarà jugar? Quin sirà el meu rol aquest dia? Em permetrà el 

professor posicionar-me en igualtat amb ell, per sota d’ell, per 

sobre?  

Sé que el meu rol no és el de profesora, tampoc sóc una monitora. 

Quin és llavorenç el rol, la posició que tinc dintre d’aquest 

contexte? 

La situació s’assembla, encara que amb algunes petites diferències 

quan treballo fent visites guiades al patrimoni he tingut 

experiències diverses amb professors i alumnes, alguns creuen que en 

aquesta situació, fora de l’escola i en un espai patrimonial sóc jo 

l’especialista, altres segueixen posicionant-me per sota d’ells (pel 

que fa als professors).  

Aquest fet no sol ser tant concret quan treballo fent visites guiades 

a museus ja que la majoria de gent (el públic general) et considera 

especialista del tema  i de la mateixa manera quan realitzo tallers. 

Però dintre d’aquest mateix contexte es troben les persones que 

treballen dintre del departament d’educació del museu i ells ja no et 

posicionen de la mateixa manera.  

Per cada una d’aquestes situacions en les quals em puc trobar penso 

amb les paraules que segueixen: 

“Lo que se ventila aquí es el asunto de quién habla, en qué 

circunstancias, por quién, y cómo el conocimiento se construye y 

                                                           
37 Según el construccionismo social de Gergen la noción de posicionamiento se caracteriza por 
comprender las posiciones como procesos relacionales, los cuales se crean en la interacción con otras 
personas y dentro de un entramado social.  



 
 

 

traduce dentro de (y entre) las diferentes colectividades ubicadas 

dentro de relaciones asimétricas de poder” 

Ara em pregunto si en cada una de les situacions esmentades 

anteriorment quin jo parla, en quines circunstàncies, en veu de qui 

ho faig,  i tot junt a les diferentes relacions de poder. Així penso 

que puc aconseguir construir-me com a subjecte. 

 

“La identidad es, por encima de todo, un dilema. Un dilema entre la 

singularidad de uno/a mismo/a y la similitud con nuestros congéneres, 

entre la especificidad de la propia persona y la semejanza con los/as 

otros, entre las peculiaridades de nuestra forma de ser o sentir i la 

homogeneidad del comportamiento, entre lo uno y lo múltiple.” 38 

 

Després de llegir aquest texte penso que la construcció de la meva 

subjectivitat com a treballadora cultural es basa en afrontar 

cotidianament múltiples dicotomies des de la singularidad que deitjo 

en el ser “exclusiu” educant, en front a la una similitud cultural, 

el ser professora, educadora de museus, guia etc. La meva pròpia 

pràctica em demostra que construir-me com a subjecte i per tant també 

com a treballadora cultural és relatiu al contexte social en el que 

em trobo inmersa i en el que prenen molta importància les relacions 

que estableixo, amb els intercanvis amb els demés. A més a més no puc 

oblidar el moment històric que visc ja que predetermina unes regles i 

normes socials on queden preestablerts certs discursos per sobre 

d’altres, per exemple home/dona, professora/educadora de museus, etc. 

Fet que marca una itdentitat social de la qual no sé si em resulta 

possible deslligar-me però que sí penso que a través de la narració 

puc (des)construir-la. 

 

Així per intentar re-construir la meva identitat com a treballadora 

social penso que l’autoetnografia a causa de les seves  

característiques em proporciona un exercici de narrativa que em pot 

ajudar bastant a re-situar el meu poder autodefinint-me amb 

autodeterminació. Veiem-ho: 

“Relatar o relatar de nuevo deliberadamente la propia vida (o... el 

relato de un grupo o una cultura) es un método fundamental de 

crecimiento personal y social: es una cualidad esencial de la 

educación. La llamada investigación narrativa se suma a este proceso 

de crecimiento. El método narrativo consiste en describir i 

                                                           
38 Crespo, E. (Ed.) (2001). La constitución social de la subjetividad. Madrid: Catarata. Pàg.: 209 



 
 

 

reescribir la estructura narrativa de la experiencia educativa. El 

estudio narrativo de un investigador sobre un hecho educativo puede 

constituir una redefinición de ese hecho, y en este sentido está en 

un continuum con los procesos de redefinición reflexiva que tienen 

lugar en cada una de nuestras vidas educativas. (Clandinin i 

Connelly, 1991). 39 

 

El tractament de la meva subjectivitat que interactua amb el sistema 

politico cultural en el qual em trobo el treballo des del llenguatge 

i per tant el presento com a l’eina essencial per poder posicionar-

me. 

“(…)Es por medio de él como podemos interpretar aquello que somos, 

generar una cierta imagen de nostros/as mismos y de los demás, así 

como comunicarla en nuestro contexto social. (...) En efecto, la 

narración de nosotros/as mismos/as tiene un enorme poder, puesto que 

modela lo que sentimos y lo que hacemos. Escapar del lenguaje es 

imposible puesto que constituye la realidad misma de la que formamos 

parte. Vernos a nosotros mismos en un rol u otro tiene efectos 

distintos, pensarnos como inteligentes tiene efectos diferentes que 

vernos como inútiles.”40 

 

La manera que té d’entendre el llenguatge H. Giroux em sembla molt 

interessant ja que no el vincula tan sols al coneixement i a la presa 

de poder del subjecte de forma individual sinó que també el situa 

dins del contexte polític cultural amb la intenció que utilitzar-lo 

dintre d’un contexte democràtic ampli que té present a més la cultura 

i la pedagogia. És així, a través del llenguatge que puc possicionar-

me dintre de la comunitat en la qual coexisteixen diferetns relacions 

de poder. 

“En este libro es básica la necesidad de tratar la relación entre el 

lenguaje y las cuestiones de conocimiento y poder, por un lado, y 

volver a teorizar el lenguaje dentro de una política más amplia de 

democracia, cultura y pedagogía por el otro”. 

Com aprenc a partir de les paraules de Irene quan ens presenta a 

Bryant Keith Alexander (Alexander 2006) i em fa veure que no és 

suficient treballar des dels aspectes que es troben estancats en la 

subjectivitat, hem d’aprofundir una mica més i entendre la 

                                                           
39 Entenc la narrativa des de Clandinin i Connelly quan la consideren com a l’entensió inevitable de la 
forta dimensió personal de l’ensenyança i l’aprenentatge, o les qualitats necessàries per reformar el 
sistema. 
40 Crespo, E. (Ed.) (2001). La constitución social de la subjetividad. Madrid: Catarata. Pàg.: 214 



 
 

 

importancia dels diferents rols que adopta el subjecte en el camp o 

contexte social del que forma productiva.  

 

D’aquesta manera per parlar amb més coherencia sobre la meva 

interelació amb el contexte politico cultural treballo quin rol 

adopto en diferentes situacions i de com aquests són productius en 

major o menor mesura. Penso que la psicología social em proporciona 

tres exemples de rols concrets  estar “entre ells” és a dir entre la 

comunitat, “per davall” o “per sobre”. Alder ho defineix com una 

“psicologia de posició”.  

Utilitzo aquesta “psicololgia de posició” com a punt de partica en el 

foco cultural a causa de la meva preocupació per la pèrdua i el guany 

de poder constant en una praxis com la meva, de treballadora cultural 

en institucions d’educació informal, ja que depenent del contexte en 

que em trobo en cada moment, si és una escola, un museu o una visita 

guiada al patrimoni el poder em va i em ve de forma preocupant.  

  

En el món de la psicologia Alfred Alder,(1870-1937) és conegut per la 

seva “Psicologia Individual” i concretament pel seu famós complexe 

d’inferioritat i l’afan de poder41. 

“puesto que cada problema que se nos plantea –por pequeño o grande 

que sea- es siempre distinto y siempre nuevo, seríamos víctimas de 

constantes errores si nos viéramos obligados a resolverlo conforme a 

un esquema tan rígido como son, por ejemplo, los reflejos 

condicionados. La permanente diversidad de los problemas plantea a 

los seres humanos exigencias siempre renovadas, poniendo 

continuamente a prueba su conducta ya de antemano ejercitada. Ni 

siquiera en el juego de naipes podríamos salir airosos si obráramos 

por reflejos condicionados. Solo el acierto en la adivinación nos 

permite dominar los problemas. Pero esta adivinación es propiedad 

ante todo del hombre que participa en  el juego y que se identifica 

con el próximo; del hombre que tiene verdadero interés en la feliz 

solución de todos los problemas de la humnidad, que mira como cosa 

propia el futuro de todo acontecer humano, y le atrae por igual tanto 

                                                           
41 En aquest cas segueixo entenent el concepte “poder” des d’una mirada Foucaultiana. “Una lectura 
superficial en la obra de Alder puede sugerir que este autor mantiene que el impulso psicológico que 
domina a los individuos es el Poder o el Afán de Poder, una visión tan equivocada como la que reduce 
las ideas del psicoanálisis a la sexualidad. Esta interpretación de la Psicologia Individual asume 
erróneamente que el impulso que domina la vida psíquica de las personas es el de obtener poder, 
dominación, sentirse superiro a los demás”.  
La Psicología Individual de Alfred Alder y la Psicosíntesis de Olivér Brachfeld. 



 
 

 

si se trata de la historia de la humnidad como de la suerte de un 

solo individuo”. 

 

La psicologia Individual i el sentimient de comunitat des de Alder: 

“El individuo sólo se puede contemplar en el conjunto de una unidad 

mayor, la sociedad y la comunidad humana. Se puede decir que sólo  en 

la comunidad, en relación con los demás, el individuo se convierte en 

persona. Y para entender lo que le pasa a una persona hay que 

examinar sus relaciones con sus respectivos otros. (...)La comunidad 

establece normas y exigencias que sirven de referencia para el 

individuo, pero a la par es el conjunto de los individuos que forman 

y revisan constantemente este marco normativo. 

(...)Este sentimiento, empero, no sólo implica el sentirse uno 

aceptado y perteneciente, sino también implica contribuir activamente 

a la comunidad: la superación de los propios problemas de la vida 

nunca puede pasar por encima del bienestar de los demás. En este 

sentido, el Sentimiento de Comunidad es un concepto profundamente 

humanista con implicaciones éticas”. 

 

La psicologia Individual i l’afan de poder des de Alder: 

Després de llegir aquest texte entenc que per Alder l’home ja no es 

pot entendre per sí sol, com a subjecte individual sinó que s’ha 

d’estudiar en el conjunt de les seves relacions amb els demés i 

tenint en conte quina posició psicològica adopta. 

“Alder destacó tres tipos de educación inadecuada:  la educación 

demasiado autoritaria, en la cual el niño no llega a sentirse 

aceptado y apreciado, la educación demasiado consentidora (el estilo 

“laissez- faire”) y la educación sobreprotectora. Las tres pueden 

llevar a lo que se conoce desde Alder por “sentimiento de 

inferioridad”. (...) En estos casos, el niño no aprende a valerse por 

sí mismo, no aprende cómo superar los obstáculos naturales de la vida 

y no  aprende cómo luchar para obtener lo que se quiere. Parece que, 

mientras en la época de Alder prevalecía la educación demasiado 

autoritaria, hoy en día nos enfrentamos con padres desorientados que 

optan por un estilo educativo demasiado laissez-faire.” 

Per això Alder sempre pensà en què s’havia de millorar les condicions 

educatives on a més de preocupar-se per les situacions psicològiques 

més qüotidianes i en la convivència en general es preocupava per la 

infravaloració de la dona en la societat. 

 



 
 

 

<Para las personas que tienen un desarrollo y un funcionamiento 

normal, la lucha por la superioridad toma la forma de búsqueda de la 

perfección de sí mismo. Cuando un ser humano ha logrado un elevado 

grado de superioridad, en cuanto a la perfección de sí pasa a ser una 

persona individualizada, funcional, maduro o que ha obtenido la 

autorrealización. Cuando la búsqueda de la perfección de sí mismo se 

encuentra guiada y enmarcada dentro de un sentido social y 

comunitario, pasa a ser la expresión más saludable para la lucha por 

la superioridad.>42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Afán de superación, sentimiento de inferioridad y compensación, según Alfred Adler.  Informe 
realitzat per Javier Ardouin, Claudio Bustos i Mauricio Jarpa (1999) 



 
 

 

 

                        Vinyetes.  

Construcció cognitiva a partir de tres moments de trànsit. 

“La existencia humana es temporal. No llegamos a la autocomprensión 

al intentar saber la clase de cosa que somos. En lugar de ello, 

llegamos a conocernos al distinguir una trama que unifica las 

acciones y los hechos de nuestro pasado con las acciones y los hechos 

futuros que anticipamos. Relacionar los hechos separados que ocurren 

en el tiempo implica la operación cognitiva de la estructuración 

narrativa. La estructuración narrativa da sentido a los hechos al 

identificarlos como partes que contribuyen a la creación de un drama 

y su argumento. El autoconcepto es un concepto narrado y nuestra 

identidad es el drama que estamos desarrollando”. (Donald 

Polkinghorne , 1991) 

A partir d’aquest texte i a causa de les pautes de l’assignatura de 

Fernando Hernandez començo a treballar la meva subjectivitat, 

utilitzant com a mètode la narrativa autoetnogràfica formadada a 

partir de la presentació de tres moments de trànsit o vinyetes a 

través de les quals puc iniciar una operació cognitiva de fets 

autobiogràfics del passat com a parts que contribueixen a la 

construcció d’un nou aprenentatge. Per mí les vinyetes que presento a 

constinuació són exercicis d’auto-reflexió per aconseguir crear 

comunitat, considerant aquesta com un lloc on poder interactuar amb 

els discursos dels demés. Acceptant totalment les paraules de Louis 

(1991) quan descriu “soy un instrumento de mi investigación: y la 

investigación es inseparable de lo que soy”. 

 

 

 

Interessant-me pel que diferents autors han dit sobre les “vinyetes 

narratives”  presento els següents arguments: 

Descrites per Ericson (1986) com “retratos vivos de conducta de un 

evento de la vida en común” (p.149) per ampliar la riquesa 

contextual” (Miles i Huberman, 1994,p.8). 

“Mi intención en crear una historia corta con <viñetas de 

interpretación> arraigadas es <provocar identificación emocional y 

entendimiento> (Dezin, 1989, p.124) en el espíritu de Ellis (1998b) 



 
 

 

que uso un set de tres <viñetas de estigma> para <traer vida a la 

investigación> y <traer investigación a la vida>”. (p.4)43 

 

Recordar des de l’actualitat quins han estat els trànsits personals i 

professionals que han tingut relevància en la meva pràctica educativa 

m’ajuda a adquirir consciència dels discursos amb els quals he entrat 

en interrelació durant més de tres anys, per descobrir com aquests 

han construit la meva subjectivitat que foma part d’una estructura 

social encara imposada. Organitzar els fets mitjançant una narració 

em pot obrir un camí cap a una nova posició de poder, per accedir a 

un altre rol, per construir un altre jo. Treballant els trànsits des 

de la meva pràctica per conectar-los amb la teoria i adquirir un nou 

coneixement i posicionament és el que més dessitjo, mitjançant 

l’auto-etnografia per aconseguir noves conclusions cognitives a 

través de la presa de valor de les meves experiències convertint-les 

en una eina educativa per a mí i tal vegada també pel lector. 

 

 

  

  Vinyeta 1.   
  

 
 

 

Veure o viure el museu. Des de quina posició? Consumista, productora 

de coneixment.  

                                                           
43 Aquests exemples sobre la manera d’entendre les “vinyestes autoetnogràfiques” els he extret del 
texte Poniéndose Personal: Refexividad y viñetas autoetnográficas. Michael Humphreys. Universidad 
de Nottingham, Reino Unido. Traducido del inglés por: D. Martínez Fernández. P. 2 



 
 

 

 

Amb aquesta vinyeta començo una narració que treballo des de la meva 

experiència com a subjecte social (visitant) quan interactuo amb el 

fenòmen museu.  

 

“No recordo quina va ser la primera vegada que vaig entrar en un 

museu però sí recordo alguns moments en què hi estava junt amb el meu 

pare, amb ell recordo algunes visites a museus a Mallorca i en 

vacacions a lexpo de Sevilla 92 o quan marxàvem a fer turisme i ens 

trobàvem en diferents ciutats on el meu pare li interessava visitar 

algún espai museístic en concret com per exemple la Mezquita de 

Córdoba. En aquests moments em trobava dintre del museu o espai 

museístic com a visitant consumidor i penso des de l’actualitat que 

no acabava d’entendre gaire bé el que visitàvem però sí recordo el 

sentiment de sentir-me atreta per aquells espais museístics i per 
alguns dels objectes que hi trobava. 

Després aquest “ritual” de visitar museus va augmentar quan vaig 

començar a estudiar batxillerat artístic, fet es va acentuar encara 

més quan vaig venir a estudiar Belles Arts a Barcelona, una ciutat 
com aquesta havia de tenir uns museus realment interessants. Com a 

estudiant d’art penso que la meva intenció al anar a visitar museus 

va anar evolucionant, al principi esperava trobar en els museus un 

espai alternatiu a la Universitat on aprendre art, però cada cop més 
i després d’alguns anys de carrera els vaig veure com a centres on 

podíes trobar un patró previsible d’exposició i començava a 

desmitificar-los i em sentia més atreta per activitats culturals 

dintre del museu que per les pròpies exposicions. Això sí, sempre he 

continuat visitant-les. 

Després d’alguns temps en una d’aquestes visites al museu recordo un 

moment en concret, estava baixant per les escales mecàniques de la 

institució i vaig veure a través d’una paret de vidre una sala on hi 

haivia una noia que estava realitzant una activitat d’art amb nens. 

Estaven pintant, retallant, enganxant i en aquest moment vaig pensar 

que m’encantaria treballar realitzant aquestes activitats en museus 

però tot d’una em va assaltar una sèrie de preguntes: 

On m’havia de dirigir? 

Qui podia explicar-me com aconseguir entrar a formar part d’aquest 

grup social? 

Penso des de l’actualitat que en aquests moments no m’inportava el 

com definir aquestes persones, si són didactes, monitors, 



 
 

 

coordinadors, educadors de museus… el que realment m’interessava era 

conèixer quines eren les seves accions.” 

 

 

Fent memòria me n’adono de les meves experiències, dels 

aconteixements44 que han tengut lloc a la meva vida i que actualment 

no considero insignificants a causa d’aquest re-viure mitjançant 

aquest texte.  

 

Començaré des del principi, quan iniciava la meva pràctica com a 

visitant de museus en mans del meu pare, recordo que ell sempre 

otorgava a les exposicions un valor formatiu ja que creia que el 

museu era un lloc45 on trobar “cultura”, un lloc on poder continuar 

la seva formació.  

Per aquest motiu recordo a M. Van Manen (1998) quan afirma que 

l’aprenentatge de l’individu no és un fet que tan sols es porti a 

terme a l’escola sinó que té lloc a qualsevol situació tant dins com 

fora d’ella. A més, com és el cas del meu pare, penso que 

l’aprenentatge es realitza durant tota la vida. 

La reflexió em porta a pensar encara més enllà i plantejar-me 

l’existència de la meva familia com a públic en relació a n’aquest 

“coneixement” o “cultura”46 que buscàvem en el museu: Quin 

aprenentatge s’estableix entre jo i aquesta cultura com a referent 

que em proporciona el museu? 

Aquesta és una pregunta que encara em tormenta i que em porta a 

formular-me una altra que penso va primer: Quina és la política 

educativa que exerceix el museu i actua sobre mi com a subjecte 

social? 

 

                                                           
44 “Existen experiencias especiales, tipo de anécdotas, relaciones, situaciones e interacciones que 
revelan momentos de crecimiento personal”. Van Manem (1998) 
45 “En años recientes, el concepto de “lugar” ha sido nuevamente abordado desde varios puntos de 
vista, desde su relación con el entendimiento básico de ser y conocer, hasta su destino bajo la 
globalización económinca y la medida en la que sigue siendo una ayuda o un impedimento para pensar 
la cultura.” 
Escobar, Arturo. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar. ¿Globalización o postdesarrollo? En 
libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. 
Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buernos Aires, 
Argentina. Julio de 2000 p. 246 
46 “La cultura como forma de capital político se convierte en una fuerza formidable a medida que los 
medios de producción, divulgación y distribución de información transforman todos los sectores de la 
economía global, marcando el inicio de una verdadera revolución en las maneras en que se produce 
significado, se perfilan las identidades y se desencadenan cambios históricos dentro y fuera de las 
fronteras nacionales”. Henry A. Giraux, Cultura, política y práctica educativa. (2001)  



 
 

 

En l’actualitat encara sóc visitant de museus i cada cop que hi vaig 

em trobo en què em volen transmetre un discurs, un coneixement, 

utilitzant mètodes diversos com pot ser una exposició. A través 

d’elles tinc la sensació que segueixen el patró d’educació 

d’emisor/receptor, llavors em pregunto: Quines possibilitats tinc com 

a visitant per trencar aquest patró? És a dir Com puc crear diàleg? 

Alguns autors com Paulo Freire (2003) pensen que és necessari un 

replantejament dels discursos en l’educació formal i no formal. 

“Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y 

bien comportado o en su defecto hablar o disertar sobre algo 

completamente ajeno a la experiencia existencial de los educandos 

deviene, realmente, la suprema inquietud de esta educación(…).En 

ella, el educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto 

real, cuya tarea indeclinable es “llenar” a los educandos con los 

contenidos de su narración. Contenidos que sólo son retazos de la 

realidad, desvinculados de la totalidad en que se engendran y en cuyo 

contexto adquieren sentido”. (P. 43) 

 

Penso que durant molt temps vaig seguir el patró que em va ensenyar 

el meu pare i visitaba les exposicions dels museus sense preguntar-me 

quin paper jugava l’educació en elles. No era conscient de la 

intenció de “llenarme” com a consumidora de coneixement sense gaires 

possibilitats de diàleg.  

 

Com ja he comentat segueixo visitant museus i com narro en aquesta 

vinyeta recordo en una ocasió un fet que per mí és relevant ja que va 

tenir conseqüències en la meva pràctica. Recordo veure una noia 

treballant a l’aula taller del Caixaforum era un moment en què estava 

acabant la carrera, necessitava treballar i tenia clar que volia 

alguna feina relacionada amb el món artístic. Encara recordo les 

preguntes que em van assaltar en aquell moment: 

Quin és el coneixement que té aquesta noia sobre educació en museus? 

Com i qui l’ha formada? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vinyeta 2.  

 
 

 

 
Museus com a praxis educativa. Qui sóc com educadora de museus?. Les 

visites de diumenge com l’IDEAL DE BELLESA. 

 

En aquesta segona vinyeta utilitzo aquestes imatges per poder 

reprendre la meva escritura com a reflexió47 cap a una nova 

configuració dels elements que tingueren lloc en un moment de trànsit 

en el 2003 des de la Universitat de Belles Arts al Museu tot en una 

situació, en un moment laboral, social, cultural que penso pot estar 

ple de significats. 

 

“Per inicar el meu/nostre viatje em remunto al moment en que vaig 

realitzar per primer cop una visita guiada en el museu, concretament 

en el CCCB. Però per narrar aquesta vinyeta penso primer en la noia 

treballant com educadora dins de la fundació Caixaforum. Després 

                                                           
47 Garfinkel,1967. Utilitza el concepte Reflexibitat com a capacitat de comprendre, anticipar i corregir 
dins de  la preocupació de com comprendres en el diàleg intersubjectiu. El significat de la reflexibitat 
varia segons el contexte. 



 
 

 

d’interessar-me per averiguar com podia accedir a la feina vaig 

acabar dins d’un despatx realitzant una entrevista de treball de 

forma multitudinària en l’empresa Ciut’art, eren els darrers anys de 

Llicenciatura en Belles Arts. Així vaig començar, treballant per dita 

empresa com a vigilant de sales en museus com el CCCB, el MACBA o la 

Fundació Joan Miró. Vaig estar vinculada laboralment a l’empresa 

durant un any fet que em permetia guanyar alguns diners per començar 

a sobreviure a Barcelona i a més durant aquests mesos vaig realitzar 

per primer cop una visita guiada en el CCCB.  

Recordo que inauguraven una exposició titulada Fantasies de l’Harem i 

noves Xahrazades i jo em trobava dins d’un grup de noies i nois que 

realitzariem les visites guiades. Després d’un curt període de 

formació havia de realitzar la primera visita, mai abans havia parlat 

en públic i tenia molta por a equivocar-me, a no dir les coses així 

com me les havien ensenyat en la setmana de formació.  

Havia de seguir un discurs estipulat pel comisariat de l’exposició 

l’haviem llegit i treballat en grup per si no enteniem alguna qüestió 

que més aviat estava relacionada amb l’època històrica dels 

aconteixements i amb el discurs que pretenia mostrar la comisaria, 

una dona musulmana que havia nascut dins un harem. 

Després d’algunes proves a les sales, on ens ensenyàven com situar-

nos a l’espai per no donar l’esquena al públic i no tapar les obres 

va arribar el gran dia, el dia de l’estrena. 

Estava molt nerviosa, la primera sala estava fosca i recordo que per 

fi vaig començar a parlar, ho feia sense prestar gaire atenció al 

públic visitant ja que tenia un discurs après, establert que anava 

des del principi fins al final de cada una de les sales. Recordo la 

sensació d’inconformitat en acabar, no havia parlat ningú més que jo 

i tampoc sabia molt bé perquè havia servit tot el que havia dit. 

Així i tot realitzar les visites de diumenge en el museu en  

exposicions com Fantasies de l’Harem, 2003 o l’exposició Cultura 

Basura, 2003, em feia sentir molt afortunada. Sentia gran 

satisfacció, pensava que havia acabat recentment la llicenciatura en 

Belles Arts i tenia una feina relacionada amb el món de la 

museografia que començava a interessar-me moltíssim i que a més no 

era ser professora de dibuix en un institut, cosa que mai m’havia fet 

molta il.lussió, d’aquesta manera les visites comentades es van 

convertir en el meu ideal de bellesa dintre del museu”.  

 

 



 
 

 

 

Des de l’actualitat re-visc aquesta experiència amb sorpresa i 

prentenc fer-hi una reflexió per retransformar-la i adquirir 

aprenentatge. A més és per mí fonamentalment una cridada d’alerta per 

totes aquelles futures accions educatives que porti a terme en el 

futur.  

Ara me n’adono dels discursos establerts que he transmet realitzant 

visites guiades en moltes exposicions, de com no he dialogat amb el 

públic deixant-lo opinar, sense crear diàleg i utilitzant un discurs 

memoritzat. En moltes ocasions hi haivia molta gent que m’escoltava, 

(o això pensava jo) que en tot moment et dónen la raó i no qüestionen 

les teves paraules. Pot ser no tenen la mateixa visió però no 

s’atreveixen a obrir diàleg.  

Per què no puc començar obrint diàleg enlloc de presentar el discurs 

establert? 

 

Crec que fent memòria i utilitzant el record d’aquesta experiència he 

aconseguit un nou aprenentatge sobre la importància de l’intent per 

crear accions en contra del discurs dominant. De com puc fer 

participar al públic visitant perquè aquest es converteixi també en 

creador de coneixement i no sigui un simple consumidor. 

Comprendre una possibilitat de canvi paradigmàtic encara em fa més 

entusiasmant la idea de realitzar les visites de diumenge com a 

possibilitat per poder construir una via alternativa de diàleg més 

democràtic.    

 

Aquesta reflexió des de la meva experiència com educadora em porta a 

pensar que he de poder realitzar alguns canvis necessàris en la meva 

pràctica perquè l’educació en els museus no sigui transmisió sinó 

construcció democràtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vinyeta 3. 
  

 

 
 

 

De la institució museística a l’empresa emprenadora. Quina és la meva 

posició en l’àmbit professional? 

 

Amb aquesta imatge no em vull posicionar en un moment concret, més 

aviat vull recordar l’experiència múltiple que caracteritza el meu 

treball a l’empresa. Són constant canvis, cada dia en llocs diferents 

amb visitants, alumnes diferents, amb professorat diferent. Aquesta 

itinerància diària em provoca angoixa i és des d’aquest sentiment que 

vull reflexionar. 

 

 

“Durant els tres anys que fa que treballo a l’empresa he estat en 

contacte amb molts professors i alumnes diferents, és a causa de la 

naturalesa de la feina, uns dies em toca treballar a escoles, sempre 

diferents, altres a museus i alguns dies faig visites guiades al 

patrimoni. A causa d’aquesta movilitat puc visitar molts col.legis 

diferents i veure difents tipus d’ensenyança i de relacions amb els 

alumnes i professors.  



 
 

 

Algunes vegades he realitzat tallers d’art a escoles que el professor 

o professora “dirigeix” els seus alumnes amb xiulet i no parla amb 

ells, més aviat els ordena a base de crits. 

Altres cops aquestes característiques canvien i experimento mètodes 

d’ensenyança que desconenc i em resulten motivadors.  

En casos que em resulten extrems em puc trobar completament sola en 

una aula, en un espai patrimonial amb un grup de nens que em tenen a 

mí com a referent perquè el professor o professora ha marxat a 

corregir exàmens o a un bar”.  

 

 

Aquestes experiències qüotidianes que podrien semblar-me petites 

penso que tenen una gran rellevància en la meva formació d’identitat 

com a subjecte educadora. Això és degut penso a que em trobo davant 

múltiples maneres d’adquirir el “rol” de docent i a més tinc 

l’oportunitat de veure la multiplicitat de factors que hi entren en 

joc en cada una de les aules que entro. Com sirà aquesta classe, 

aquest professor, són algunes de les preguntes que em realitzo cada 

día, penso que és molt important la relació que aquest estableix amb 

els alumnes, un fet que a més té una relació directa amb la meva 

pràctica ja que segons el mètode que es porti a terme en dita relació 

el meu treball es desenvolupa amb més o menys inconvenients. 

 

Gràcies a tots aquests fragments que comparteixo amb el professorat i 

sobre els quals reflexiono penso s’integren en mí i em formen també 

com educadora. Són fets que es troben en el passat i que em formen en 

el present per un futur que és ara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                       Carpeta de trevall.  

 

Construint des de mí una realitat ralativa.          

  

Des de l’antiguitat l’home occidental ha intentat conèixer els 

fenòmens socials, comprendre la seva situació en el conjunt d’un tot 

social, trobar-se a sí mateix, saber quin és el seu lloc i el seu 

paper en la història, per respondre’s arriba un moment en què després 

de diversos intents, formula mitjançant una nova narrativa una 

explicació científica dels elements. Va ser després de Kant quan 

s’imposa la distinció entre religió i ciència, així els filòsofs de 

l’època dirigien els seus esforços en separar les seves activitats 

intel.lectuals del camp religiós. 

 

Baix aquest contexte i concretament amb la narrativa científica48 

apareix una metodologia d’investigació amb la qual Carl Marx (1818-

1883) intenterà conèixer la realitat o des de com jo l’entenc en 

aquest discurs modern49, la veritat de la naturalesa del idividu 

respecte la societat que li toca viure, el trobar-se a sí mateix etc. 

amb la intenció de trobar una resposta úica a la qual poder dominar i 

posar al servei dels homes utilitzant-la. Formula les primeres 

conclusions a les preguntes anteriors seguint un mètode materialista 

i dialèctic mitjançant la raó i la racionalitat. 

 

      

                                                           
48 Etimològicament la paraula Ciència, prové del llatí scientia, “coneixement”. És un conjunt de 
coneixements obtinguts a través d’un procés d’adquisició, refinat y organizació del coneixemnt 
objectiu. Sent aquest coneixement objectiu producte d’una pràctica humana mitjançant l’observació i el 
raonament, sistemàticament estructurats i amb regles establertes, la finaliltat de les quals és deduir i 
obtindre per diversos mitjans un conjunt de regles o lleis universals, que dónen conte del comportament 
d’un sistema i prediuen com actuarà dit sistema en determinades circunstàncies. 
 
49 Entenc l’època moderna des del periode la de història europea que s’inicia cap a l’any 1450 i que 
acabarà al voltant de l’any 1950. “La mentalidad de esta época dio lugar a un conjunto de conceptos 
que son fundamentales para entender por qué la tradición del museo es como es. La modernidad se 
caracteriza por la elaboración de grandes narrativas de intención explicativa cuya importancia y 
pertinencia se consideraban de orden universal. En el fondo, dichas narrativas partían de la creencia –y 
era una creencia- en que los seres humanos eran capaces de contemplar y entender la realidad objetiva, 
que estaba <allá fuera> sujeta a criterios de verdad fundados en la presentación de pruebas 
convincentes. Así surgió el discurso del conocimiento científico, al que se llega aplicando la razón 
humna a los fenómenos que se observan en la naturaleza”. Pearce S. Antigüedades contempladas desde 
un nuevo ángulo. 



 
 

 

 
        Imatge 1          Imatge 2 

L’enterrament del comte d’Ordaz (imatge 1) Reflecteix els ideals de 

la cultura i de la filosofia del Renaixement també La lliçó 

d’anatomia del doctor Tulp (imatge 2) de Rembrant fa el mateix 

respecte l’esperit científic de l’època Moderna, les dues imatges ens 

ajuden a fer-nos una idea bastant clara del que va passar en línees 

generals en la filosofia des de mitjant del s. XVIII i s. XIX.  

L’individu substitueix a Déu i a l’Església com a protagonista dels 

debats sobre la veritat, la moral, i asumeix la responsabiliat 

d’interpretar “la realitat” a partir de l’evidència objectiva 

proporcionada per la ciencia com a mètode d’investigació. 

 

En aquest contexte les teories existencialistes treballades per 

Sastre als anys 1840 - 1850 es reorienten des de les concepcions 

Hegelianes  cap a les noves teories marxistes, d’aquesta manera 

durant la dècada dels 60 apareix l’Estructuralisme  teoria filosòfica 

que parla de les estructures socials, culturals, econòmiques de la 

societat del s.XIX. Lévi-Strauss és qui inicia aquesta corrent 

basant-se en les idees de Ferdinand, de Sausurre i en el treball 

etnogràfic, també i sobre tot gràcies a la relació que manté amb 

Roman Jakobson que sirà qui l’ajudarà a formar la nova perspectiva 

teòrica. De fet els dos, Jakobson i Lévi-Satruss eren considerats 

dues figures en les que es basava l’estructuralisme, ambdós proposen 

estudiar com la societat es troba estructurada i en base a què ho 

està Strauss afirma que per conèixer una societat hi ha que fixar-se 

en les estructures mentals dels individus d’aquesta societat. 

Pensaven que existia una única manera correcta de fer les coses, és a 

dir una única fórmula de relació entre individu i societat, i calia 

descobrir-la mitjançant l’aplicació de la raó i la racionalitat.  

 



 
 

 

Però des de mí no comparto el propòsit de l’estructuralisme, la seva 

recerca en la relació entre individu i societat com a única em 

resulta impossible ja que com ell mateix proposa, si estudiem 

l’estructura de qualsevol societat penso que és inevitable adonar-

se’n de que existeixen diferències socials, culturals, econòmiques i 

per tant els individus que la formen no tots tenen les mateixes 

estructures mentals a causa de les diferents experiències, per tant 

existirà més d’una realitat social, és a dir més d’una interacció 

social, la que visqui cada individu (a més de forma múltiple, és a 

dir amb els seus múltiples “jos”). Per aquest motiu crec que ténen 

lloc fets com per exemple la insurrecció popular al 1830 a París.  

 

 

 

 

 

 
Imatge 3       

La llibertat guiant el poble (imatge3) d’Eugène Delacroix  (1798-

1863) 50  

A partir d’aquesta imatge i de l’anàlisi de la psicologia des de la 

societat formulada per Strauss, penso en com podriem variar nosaltres 

com a subjetes si haguessim nascut en un altre moment, en una altra 

societat.  

 

Com he pogut aprendre amb aquestes linees amb la voluntat de 

realitzar una recerca del concepte de realitat me n’adono de què són 

                                                           
50 Defez, Antoni. Tres reaccions a Hegel: Positivisme, Marxismo i Vitalisme. Universitat de Girona 
<L’obra de Delacroix representa al centre de la imatge una dona espitrada guiant el poble: és la 
llibertat-o si es vol, la raó. La sensualitat amb què hi apareix la llibertat representada suggereix el 
carácter irresistible que, des d’un racionalismo optimista com era el dels il.lustrats del segle XVIII, 
tindrien la racionalitat i la llibertat per als ésser humans, fins i tot, suggereix l’astúcia de la raó 
hegeliana que se serveix d’individus i pobles, per arribar a la seva realització mundana. Ara bé, aquesta 
al.legoria pictòrica que reflecteix l’ànim revolucionari burgès amb què l’Europa continental encetava el 
XIX i que les guerres napoleònique hi van anar estenen, representa alhora també la situació contra la 
qual reaccionen filosofies com el positivisme de Comte.> 



 
 

 

molts els autors des de la modernitat fins a la postmodernitat, que 

han treballant aquesta idea des de la dicotomía individu-societat. 

Concretament en aquest moment fixo la meva mirada en Durkheim que 

defineix el problema amb el concepte “pensament colectiu” per ell 

significa que prevalèix un tot social per sobre de l’individu. 

D’aquesta manera Durkheim estableix la societat com a  <…síntesi sui 

generis  imposa confor-midad moral i lògica als seus individus 

membres. L’acte congitiu sirà per tant fonamentalment social, 

elaborat pel concens d’una representació colectiva superior, 

exterior, lògicament necesaria i moralment coercitiva per l’individu, 

així les seves possibilitats cognitives es troben limitades…>51 

 

Aquest debat entre individu i societat que resideix en determinar en 

quin sentit funciona la influència ha preocupat les ciències socials 

des de llavorenç, com en l’exemple que ens proporciona Durkheim, ell 

soluciona el problema pensant que és la societat la que canvia 

l’individu en contra del empirisme que dóna prioritat a l’individu i 

creu que és aquest qui canvia la societat. Segons entenguem una o 

altra com diu Durkheim les possibilitats cognitives que podem assolir 

es troben o no limitades. Però per mí la cosa no es queda aquí ja que 

penso que entenguem una o altra relació entre individu-societat 

sempre queda limitat el coneixement ja que en aquestes visions 

modernes s’entenia l’individu com un ésser autònom que s’expresa i 

funciona independentment del discurs social, i per tant de la 

història. Aquesta no és la meva visió. 

 

Per poder posar en pràctica aquest dilema teòric em/ens proposo un 

exercici que funciona de la següent manera: si després de realitzar 

una <acció conjunta>52 significativa per exemple quan coneixem una 

persona en un contexte concret podem analitzar la situació i 

desxifrar quin és el “jo” que estem utilitzant en aquest moment 

concret. Hem de repetir l’exercici unes quantes vegades per descobrir 

que existeixen múltiplicitat de “jos”. Això em porta a analitzar 

quins són els atenuants discursius amb els que interactuo en cada 

                                                           
51 Resenya de: Emilio Lamo De Espinosa, José M. González García, y C. Torres Albero (1994) 
Durkheim y la escuela francesa, en: Sociología del conocimiento y de la ciencia. Madrid: Alianza 
Editorial. P: 2005-226. 
 
52 <Acció conjunta> concepte proposat per Shotter a l’hora de superar la idea que les nostres paraules 
i els nostres actes emanen, d’una manera o altre, d’estructures psíquiques internes com ara la 
personalitat en pro a un jo construit socialment 



 
 

 

ocasió i que són alhora els que construeixen un nou discurs, el que 

utilitzo en cada moment. A més aquest exercici m’ajuda a desmontar el 

concepte moder d’individu per pensar més aviat en un subjecte que es 

construeix mitjançant la relació amb la societat en la qual viu.  

 

Després de plantejar-me aquest exercici penso que les possibilitats 

de coneixement cognitiu no es construeixen a l’interior de les 

persones encara que existeixi una voluntat des de fora, per exemple 

la voluntat del professor, sinó que el coneixement es contrueix en la 

manera d’interactuar que tenim entre les persones i que és alhora 

aquest coneixement quan es torna aprenentatge el que pot fer que 

canviï alguna cosa de nosaltres, com per exemple, per què no la 

nostra forma de mirar els aconteixements, siguent capaços així de 

canviar la nostra interacció amb la societat i per tant la nostra 

realitat. 

 

Davant aquest debat d’integrar o construir l’individu com a subjecte 

en o d’una societat determinada el paper de l’escola no ha passat 

desapercebut. Per aquest motiu és necessària penso estudiar la 

reflexió de Dice Bruer (1995): 

<La importancia que el contexto sociocultural, las comunidades y el 

discurso tienen para la cognición y el aprendizaje se reveló en parte 

debido a que los investigadores trataban de aplicar la ciencia 

cognitiva a las actividades reales del aula, y no a actividades de 

laboratorio artificiales… centradas en personas concretas que se 

dedican a solucionar problemas… cuando los investigadores llevaron 

las ideas de trayectorias específicas de un dominio, aprendizaje 

activo y metacognición al aula se dieron cuenta de que existen otros 

factores que influyen en el aprendizaje…(pág 258)> 

 

A partir de la reflexió anterior i amb un clar objectiu 

d’aprenentatge penso que em resulta necessari treballar algunes 

teories socials que es plantejen la definició d’aprenentatge de 

l’individu a partir de les corrents filosòfiques dominants en cada 

moment. Començo per tant, amb l’estructuralisme ja que és la primera 

gran corrent filosòfica d’època moderna que crea una resposta 

mitjançant la raó i la racionalitat, encara que la seva recerca es 

centri en buscar una veritat única. 

 



 
 

 

No es pot dir clarament que l’estructuralisme sigui una escola, sinó 

més aviat un enfoc metodològic per a les ciències humanes com 

l’antropologia, la lingüística, la història, encara que aquest mètode 

té derivacions filosòfiques de consideració com per exemple Lacan, en 

el psicoanàlisi, Louis Althusser en l’estudi del marxisme i finalment 

Michel Foucault encara que aquest sempre va rebutjar la classificació 

del seu pensament dins d’aquesta teoria ja que ell destaca el poder 

constructiu del llenguatge, i basa la seva obra en la idea que el 

coneixement és específic des del punt de vista històric i cultural. 

En rigor tan sols Strauss realitza una reflexió explícita sobre 

l’estructuralisme com a mètode.   

 

És cert que sempre existiren corrents divergents de 

l’estructuralisme, en particular les corrents  hermenèutiques, però 

aquestes corrents filosòfiques estaven relegades fins els 80 per sota 

del estructuralisme com a teoria i al positivismo en 

l’epistemologia53.  Amb l’epistemologia és quan la filosofia 

s’interesa per la “teoria del coneixement” considerada com el 

fonament de les ciències aconseguint desmarcar-se realment del 

coneixement religiós. L’intent d’indagar cada cop més sobre el que 

podriem saber, es va fer estudiar el funcionament de la ment humana, 

aquest fet es coneix com epistemología.   

Aquestes concepcions són les que pareixen dominar les investigacions 

en educació durant el segle passat, inicialment aquestes 

investigacions com afirma Gram. Nutham, es centraven en observar 

procesos d’instrucció i en concepturalitzar les complexes 

interaccions que es produeixen en les aules com el propi raonament de 

l’alumne. El mateix autor ens serveix com exemple ja que els seus 

estudis inicials es centraven en les exigències lògiques que 

plantejaven les preguntes dels mestres i dels efectes que producen en 

els alumnes, els resultats es publicaren amb el títol Thinking in the 

Classroom (Nuthall i Lawrence,1965). Aquestes tendències havien 

tingut els seus origens amb per exemple, autors com Bruner, Goodnow i 

Austin, A Study of Thinking, al 1956, I amb Skinner, Verbal 

Behaviour, 1957. Encara en el 1986 la tendència general de les 

investigacions era centrar-les en estudis sobre els procesos de 

                                                           
53 Etimològicament el concepte Epistemología: del grec episteme, “conocimiento” i logos, “teoria”. 
<És l’estudi de problemes tals com les circunstàncies històriques, psicològiques i sociológiques que 
porten a la seva obtenció, i els criteris pels quals se’l justifica o invalida.  Molts autors francesos i 
inglesos, identifiquen el terme “epistemología” (…) amb “teoria del coneixement”> 



 
 

 

raonament que es produeixen a dintre de l’aula, tenim un exemple amb 

Wittrock, Students' Tought Processes 1986. 

Totes aquestes investigacions epistemològiques que creaven mètodes 

generals de coneixement feien una distinció clara entre raonament, 

aprenentatge i resultats, tornant a Graham Nuthall en l’article 

Understanding student thinking and learning in the classroom, 1997 

parla d’aquestes primeres investigacions i afirma: <es considerava 

que el raonament era un conjunt separat de processos que tenien lloc 

en el cap de l’alumne i mediaven entre l’ensenyança o instrucció i la 

conducta i l’aprenentatje a l’aula. La varietat de processos 

inclossos en el raonament s’havien ampliat respecte a la dècada 

anterior, però no es posava en dubte que els processos de raonament 

eren distints i fàcilment distingibles de l’aprenentatge i els 

resultats. Es considerava que el raonament era d’ordre superior, 

mentres que l’aprenentatge (especialment de coneixements i 

habilitats)es consideraven importants encara que d’ordre inferior>. 

Falta cita! 

Si pensem un poc amb aquestes paraules podem creure que quan es parla 

d’habilitat, les artístiques són considerades d’ordre inferior. 

 

Penso que també em resula necessari parlar del positivisme54 a causa 

de la seva importancia com a sistema filosòfic també epistemològic 

que sorgeix en un moment de canvi en Europa, ja admet com a 

coneixement científic vàlid el coneixement que prové de l’experiència 

d’aquesta manera rebutja, en principi tot concepte universal . És un 

intent de reforma de la societat i la vida humana. El terme va ser 

emprat per primer cop pel filòsof francès Auguste Comte, autor de 

l’obra que va inaugurar aquest corrent de pensament, Curs de 

filosofia positiva (6 vols,. 1830-1842).   Més tard va desenvolupar 

una religió del seu pensament  la qual cosa va fer que molts dels 

seus deixebles trenquesin amb la seva teoria ja que pareixia 

                                                           
54 Publicat en Terricabras, J.M (ed). Història del pensament filosòfic i científic Vol.I. Universitat 

Oberta de Catalunya/Àgora – Biblioteca Oberta, Barcelona, 2001, pàgs: 339-370. <Comte va elegir la 

paraula “positivisme” per assenyalar la realitat i tendència constructiva que ell va reclamar per a 

l’aspecte teòric de la seva doctrina. En general, es va interesar per la reorganització de la vida social 

per al bé de la humanitat a través del coneixement científic i, per aquesta via, del control de les forces 

naturals. Els dos components principals del positivismo, la filosofia i el govern (o programa de 

conducta individual i social), van ser més tard unificats per Comte en un tot sota la concepció d’una 

religió en la qual la Humanitat era l’objecte de culte…> 

 



 
 

 

contradir la filosofia positivista original. Moltes de les doctrines 

de Comte van ser després recuperades per altres filòsofs socials.      

 

 
per la mateixa raó que sorgeix el positivisme a causa d’una sèrie de 

canvis a Europa es pinta El Quarto Stato de Giuseppe Pelliza Della 

Volpedo (1868-1907) La revolució del proleteriat que lluitava per la 

igualtat econòmica. Aquest proleteriat té un comportament concret que 

és causa dels esquemes mentals de l’època, dels discursos que 

existeixen en una societat determinada i que alhora provoquen uns 

sentiments concrets en aquests homes. 

Però quan arribo aquest punt una reflexió de Vivien Burr, em planteja 

un dubte: <…Si acceptem que els ésser humans, igual que les coses que 

constitueixen els objectes del coneixement, són construïts per mitjà 

dels discurs, no haurem d’acceptar també que el marge d’acció del 

discurs és més gran que no pas el de les persones?> (pàg 92) 

Wawicki(1991)em proporciona una resposta quan afirma que creu que: 

<la visió foucaultiana de persona no és incompatible amb alguna mena 

d’agència: que la persona sigui constituïda pel discurs no significa 

que el subjecte no pugui exercir una certa reflexió crítica de la 

història ni escollir, fins a un cert punt els discursos i les 

pràctiques que farà servir.> 

 



 
 

 

 
La filosofia de Gustav Klimt (1862-1918) 

 

<El tema de Klimt ens presenta entre foscors i tenenbres –és a dir, 

lluny de la llum i la claretat tan representatives de l’optimisme 

racionalista- els cossos entrellaçats i turmentats de la  

humanitat(…)>. 

 

La imatge ens pot donar a entendre visualment la reacció a les 

teories dominants del s. XIX per part de l’epistemologia hermenèutica 

que com ja he comentat anteriorment criticará l’estructuralisme, el 

marxisme,  o el positivisme per la seva recerca de lleis generals i 

universals.  Aquesta crítica es farà en les disciplines més 

importants, tant en economia com en sociologia, en psicología, en art 

i la filosofia en educació  del moment, el Conductivisme. 

El conductivisme tenia com a base teòrica la creença en què 

l’ensenyança per a la comprensió de l’individu es basava en models de 

transmisió de la informació, profesor-alumne seguint l’imaginari 

d’emisor receptor respectivament. Seguint aquests models el professor 

era considerat una autoritat que distribuia coneixement mitjançant 

explicacions verbals; i el coneixment era una entitat que existeix i 

es pot transferir als alumnes, l’aprenentatge es basava en acrecentar 

i retenir la informació que s’exposa. Com crec lògic les corrents 

hermenèutiques rebutjaran aquesta manera d’entendre l’educació.  

 

A més com a crítica a les teories filosòfiques que mitjançant els 

investigadors intenten crear models rígids, normatius com a canons 



 
 

 

mitjançant processos estructurats denominats “mètodes quantitatius” 

les corrents hermenèutiques aplicades a les ciències socials <…buscan 

interpretar i comprender (Verstehen) los motivos internos de la 

acción humana, mediante procesos libres, no estruturados, sino 

sistemetitzados, a los que inapropiadamente se los denomina “métodos 

cualitativos”, por la resonancia positivista, pudiéndose decir 

“processos cualitativos” (…). Estos “procesos cualitativos”, que se 

preguntan ¿Cómo se comprende lo interno y subjetivo del hombre?, han 

dado respuesta a las cuestiones fundamentales referidas al origen y 

sentido de la comprensión humana, las cuales han tenido un desarrollo 

intelectual importante desde el siglo XIX, a raíz de la complejidad 

que  caracteriza a la sociedad postindustrial, lo que ha dado origen 

a diversas escuelas y corrientes hermenéuticas como son: a) Las 

ciencias del espíritu de Wihelm Dilthey, b) La Sociología Comprensiva 

de Max Weber, c) La Formación de Conceptos y teoría de las Ciencias 

Sociales de Alfred Schütz, d) El Lenguaje como Medio de la 

Experiencia Hermenéutica de Hans- Georg Gadamer, e) La filosofia del 

Lenguaje de Ludwig Wittgenstein y f) La Intencionalidad y Explicación 

Teleológica de Henrik von Wright, que constituyen hoy en día los 

pilares de la interpretación y comprensión hermenéutica, como 

procesos cualitativos que pueden constituir una base para la 

investigación educativa>. 55 

 

Entenc que és mitjançant aquests “processos qüalitatius” quan els 

investigadors comencen a realitzar un altre tipus de recerca sobre la 

dicotomia individu-societat i com no sobre la manera d’entendre el 

procés per adquirir coneixement de l’individu rebutjant els models 

únics tan típics de l’època moderna. D’aquesta manera apareixeran 

noves teories conegudes com postestructuralistes o postmodernistes. 

 

Com a teoria filosòfica el postmodernisme és: <crítica frente al 

discurso Moderno que pone en cuestión las epistemologías fuentes 

centrándose en la deconstrucción etimológica de los relatos con los 

que la Modernidad se cuenta a si misma y desnudando su significado en 

términos de poder social constituyente de identidad. Esta posición 

filosófica que conduce a un inevitable relativismo epistemológico 

servirá de sustento legitimador a la explosión de subjetividades que 
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Introducción.  
    Foucault, filòsof postestructuralista francès va dir que els discursos són: <pràctiques que formen els 
objectes de què parlen>.(foucault 1979, p.49) 



 
 

 

caracterizará el periodo histórico marcado por el fin de la guerra 

fría (1989) y la expansión de Internet>56 

En la definició podem observar que la filosofia postmodernista centra 

la seva mirada en la crítica del poder com a constructor d’identitas 

tancades i úniques. Penso que amb el postmodernisme ja no es parla 

d’individu sinó de subjecte. És un moment en què ja no s’entén 

l’individu com a contenidor d’estructures psíquiques internes 

preestablertes, invariables que marquen per exemple la seva 

personalitat, més aviat l’entenen com a subjecte múltiple que pot 

estar format per múltiples “jos”, recordant l’exemple podem recordar 

l’exercici de “l’acció conjunta” presentant un subjecte que es 

construeix quan interactua amb la societat, quan entra en contexte. 

En aquest punt em resulta important fer la reflexió següent: si amb 

el postmodernisme apareix el subjecte múltiple ja no resulta coherent 

investigar una sola relació entre el subjecte i la societat, ja que 

aquest mateix subjecte pot tenir múltiples maneres d’actuar respecte 

el contexte en que viu. És a dir ja no preval la idea d’una única 

interelació entre subjecte i societat ja que en un sol subjecte ja 

apareixen múltiples relacions. 

. 

<El postmodernisme rebutja l’existència d’una veritat única i de 

igual manera enten que no hi ha una lectura unívoca d’un quadre, 

d’una poesia, d’una novel.la, etc. i creu que totes les lectures 

posibles tantes com persones mirin un quadre o llegeixin una poesia o 

una novel.la són vàlides, per tant podem entendre que el propòsit 

d’autor és irrellevant. Tampoc acepta la tesi de que el món o en el 

cas concret que ens acomet en aquesta investigació, l’aprenentatge 

pugui ser explicat mitjançant grans teories o mètodes generals fent 

notar, per contra, la multiplicitat de circunstàncies i la 

coexistència de moltes formes de vida diferents junt a moltes formes 

de coneixement també diferents, algunes comenades ja anteriorment com 

la tecnològica, la medicina, l’artística, on cada una constitueix un 

sistema de coneixement autònom del qual podem entrar i surtir segons 

ens plagui. >(Vivien Burr, 1995) 

 

Per tant amb el postmodernisme el subjecte, i en aquesta narració es 

troba exemplificat per mí, té multiplicitat de “jos” que entren en 

joc adoptant rols diferents en diverses ocasions, negant la 

homogeneitat social i personal, junt a l’existència d’una única 
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realitat o veritat que s’ha de descobrir per tenir una correcta 

interacció amb el contexte. En canvi i a partir d’aquest moment penso 

he d’estudiar, per aconseguir una narrativa d’autoaprenentatge quins 

són els rols amb els quals m’identifico en cada ocasió i que em 

construeixen com a subjecte múltiple sempre en relació amb la 

comunitat amb la que interactuo, que em permet una adquisició de 

poder. Un poder que entenc des de Foucault com a capacitat de saber, 

de coneixement que em permet definir els altres, de construir discurs 

de caire qualitatiu.  

 

 

A més amb aquest tipus d’investigació qualitativa amb la que em sento 

més a gust ja que en diverses ocasions he tingut el pensament de ser 

una subjecte múltiple, ocasions que mostro durant la narració 

d’aquesta investigació.  
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