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PLANTAR MADUIXES
Pràctiques artístiques i comunitat

Plantar maduixes és un projecte artístic i educatiu construït col·lectivament entre la cooperativa Cultural 
Rizoma, el Pla Comunitari Construïm Ponts de Pont Major i la comunitat educativa del mateix barri, amb 
la voluntat d’apropar les pràctiques artístiques contemporànies a l’alumnat i a les famílies de les escoles 
Carme Auguet i FEDAC Pont Major de Girona.

En aquesta segona edició del projecte, desenvolupada a redós del curs escolar 2019-2020, s’ha treballat 
en setmanes alternes dins de cada una de les dues escoles amb un grup de famílies amb infants 
d’entre P4 i 2n de Primària partint del treball i l’experimentació amb elements que conformen la nostra 
quotidianitat. En les diverses sessions de treball desplegades a les escoles s’han volgut reivindicar els 
objectes que utilitzem i les accions que duem a terme en el nostre dia a dia, aproximant-nos-hi des de la 
pràctica artística, prenent com a exemple artistes i projectes que treballen en aquesta línia i emprant tots 
aquests elements com a material artístic.

Sobre paper, el projecte es va plantejar distribuït en diversos blocs de treball; un primer al voltant 
de  l’experimentació amb els objectes quotidians, un segon basat en les accions que duem a terme 
diàriament i el darrer centrat en tot allò que té a veure amb la quotidianitat en relació amb l’espai públic. 
A través d’aquests tres blocs es proposava un treball amb aquests elements a través de l’exploració de 
diverses disciplines artístiques com són el dibuix, el treball amb volum, la performance, la fotografia, 
l’art sonor, etc. basant-nos en els treballs d’artistes contemporanis com Isabel Banal, Marc Larré, Pere 
Noguera, David Bestué i Marc Vives, Laura Llanelli o Edu Comelles.

El primer bloc de treball se centrava en els objectes que fem servir habitualment, elements als quals 
sovint no prestem atenció per l’ús recorrent que els donem. En aquest sentit, les activitats desplegades 
pretenien treballar-los de manera descontextualitzada, aproximant-nos-hi des d’un altre angle per 
explorar-ne totes les possibilitats.
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Els primers treballs, doncs, s’activaven a partir de la petició a cada una de les persones participants 
-mares, pares, alumnes, etc.- de portar a l’aula un sol objecte que utilitzessin cada dia i, a partir de 
diversos exercicis el vam treballar a través del dibuix, el collage o el volum. Durant aquestes sessions 
vam descobrir les enfangades de Pere Noguera i el projecte Contactos de Marc Larré, que ens van servir 
de punt de partida per a la producció d’algunes de les peces presents en l’exposició.

Poc temps després d’activar els treballs a l’aula, la crisi sanitària de la COVID-19 ens va obligar a 
interrompre les sessions de treball presencial i, durant unes setmanes, algunes de les propostes 
plantejades es van transformar en clau digital, portant-nos a desenvolupar alguns exercicis des de casa, 
per tal d’explorar i pensar al voltant de com aquesta situació d’excepcionalitat afectava i alterava la 
nostra manera d’experimentar la quotidianitat.
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