Explicar històries
amb fil i agulla.
Una altra manera d'aprendre
a aprendre

Un reportatge d’Ester Roig
amb fotos de Pito Estol

Entrevista a Neus Bartrolí Pascual, coordinadora del Projecte d’arpilleres

‘És molt important
que a l'escola, avui,
puguem donar-nos la
mà la nova tecnologia,
l'agulla i el fil’
Aquest mes d'octubre l'Escola Sant Pau ens va sorprendre amb una
exposició d'arpilleres al Centre Cultural, uns treballs que havien cosit els
nens i nenes de cicle superior (5è. i 6è.) com a part d'un projecte liderat per
la mestra Neus Bartrolí. Molts d'aquests nens no havien agafat mai una
agulla, i ara expressen en un tros de tela temes relacionats amb els drets
humans, el medi ambient, la política... I és que l’escola de Sant Pol és
pionera a tot l’Estat amb aquesta proposta educativa que permet treballar
diferents aspectes del currículum d'una manera integral, fomentant la persona, els valors, l’autoestima... Al mateix temps, els nens aconsegueixen
plasmar sentiments i experiències que potser no són capaços d'expressar
per altres mitjans, i a través d'una eina (teles, fils i agulles) que travessa
cultures i que està per sobre de les diferències socials.
Com va començar el projecte d'arpilleres a Sant
Pol?
Jo havia fet uns estudis de postgrau on vaig conèixer
la investigadora Roberta Bacic, i ella en una classe
ens va portar una arpillera del Perú i ens la va
explicar. Ens va dir que les dones per fer una
denúncia cosien les barbàries de l'exèrcit, de la
dictadura de Pinochet a Xile... A mi em va impactar
moltíssim i, arran d'això, quatre anys després vaig
preguntar-me si podia fer alguna cosa amb els nens

i nenes a l’escola, que evidentment no tindria un
context polític com aquell. Vaig pensar plantejar un
treball on ells poguessin conèixer una mica la Violeta
Parra, que va ser la primera arpillerista, i començar a
introduir el tema... Vaig fer un llibre artesanal agafant
experiències que havia vist, amb fotografies, arpilleres que havia tingut a les mans, i els hi vaig ensenyar
als nens. Els hi anava explicant: "què veieu, quina
història us sembla que ha cosit aquesta persona, es
poden cosir coses de la vida quotidiana?” I poc a
poquet anar treballant el detall i el sentit de l’arpillera.
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EXPOSICIÓ D’ARPILLERES AL CENTRE CULTURAL
Fotografies de la inauguració de l'exposició Arpilleres que va organitzar
l'Escola Sant Pau al Centre Cultural durant el mes d'octubre
Un centenar de persones van acudir a la
inauguració de l'exposició d'arpilleres,
que va comptar amb la presència de
l'alcaldessa de Sant Pol, Montserrat
Garrido, el director de l'escola, Xavier
Roca, i l’inspector d’educació, Amadeu
Reverter. Roberta Bacic, investigadora
internacional d’arpilleres, va compartir
amb l’auditori el sentit d’aquestes obres.

Durant la inauguració van intervenir alguns
dels nens participants en el projecte, que
van compartir la seva experiència amb el
públic, i Neus Bartrolí, mestra de l'Escola
Sant Pau i responsable d'aquesta proposta
educativa juntament amb la Marta Llobet.
L’exposició del Centre Cultural va
coincidir amb la participació de
l'Escola Sant Pau al I Fòrum
d'Arpilleres de Catalunya, que
s’exposava durant el mes d’octubre
a l'Espai Francesca Bonnemaison, a
Barcelona.
La iniciativa incloïa mostres
d'arpilleres xilenes (país originari
d'aquest tipus d'artesania), i
d'internacionals, realitzades en
situacions de violència política, així
com mostres locals, desenvolupades
en tallers per a dones a la Fundació
Ateneu Sant Roc de Badalona, a
més de les experiències de Vic,
Sabadell i l'escola Sant Pau.
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La Neus ensenya els nens a cosir una titella amb un mitjó, perquè es vagin familiaritzant amb la tècnica.

Com van reaccionar?
Jo en cap moment els hi vaig dir si volien fer-ho.
Evidentment, hi havia una motivació personal meva
molt important, però jo no ho podia forçar i menys
amb una activitat que és tan feixuga com el cosir,
sobretot per a nens i al començament. Per tant va ser
una cosa molt suau. Jo era la tutora del grup i vaig
començar per aquí, després vaig parlar amb dues
companyes. Al principi no ho veien clar i els vaig fer
el mateix que amb els nens, els hi vaig presentar
aquest llibre, poc a poc... I aleshores els va semblar
molt interessant i van dir que també volien fer-ho. Ja
no era jo sola, era tot el cicle que s'apuntava a fer
una experiència més gran.
I així vau començar
Vam planificar per fases, vam començar la part
acadèmica, i primer els vam passar un vídeo sobre la
biografia de la Violeta Parra. Vam fer unes fitxes de
comprensió amb grups i posteriorment vam
començar fent un dibuix, com un esboç a partir d’una
història personal o una cosa que ells volguessin fer.
A cada nen se li va repartir el tros d'arpillera i vam
començar a cosir, ensenyant petites tècniques, per si
volien fer objectes amb volum, el punt de creu... tot

el més senzill possible. I ens vam començar a
fascinar. Amb les companyes vam començar a veure
i observar coses que passaven a l'aula, coses que
encara no hem tingut temps de reflexionar-les:
s’ajudaven uns als altres, es donaven idees, cohesió
de grup, xerrades espontànies sobre poetes catalans
o política, històries d’infantesa...
Us imaginàveu aquest
èxit?
Jo no sabia que aniria cap
aquí. Quan això va
començar alguns em
deien "Com pots? Que els
nens no faran res"... En
cap moment vaig pensar
que sortiria això, ni que
els nens volguessin cosir,
perquè vam cosir durant 3
mesos, és molt de temps.
Inicialment n'hi havia que
s'avorrien, que no volien
seguir, però quan van
començar a veure què
sortia, ells mateixos es
van animar.

‘Altres escoles de Catalunya i de l'Estat ja estan veient l'experiència
com una oportunitat de treball i com un llenguatge artístic.’
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començar a Sant Pol a cicle superior, a partir de 5è.
Ara d'Irlanda també ens han convidat a participar en
una exposició l'any vinent i ens estem plantejant si
és possible, perquè requereix molta feina, esforços
econòmics, dedicació... Està naixent també una
relació amb altres arpilleristes i altres projectes, que
això tampoc sabem com es va cosint, perquè és un
cosir humà, un cosir de relacions, de projectes,
d’històries que van fent històries.
“Això d’enfilar és el que costa més; costa més que cosir”

I aquest curs torneu a engegar un nou projecte.

Què tenen les arpilleres?

L’experiència es va iniciar al curs 2009-10 amb la
promoció de cinquè, que són les arpilleres que ara
s'han exposat, però l'any passat no es va poder fer.
Ara al gener tornem a començar amb la promoció
d’aquest any i la veritat és que ens ha agafat per
sorpresa perquè jo no tenia cap intenció de cosir
arpilleres aquest curs. L'únic que s'havia de fer era
l'exposició i la participació al fòrum amb la que ja ens
havíem compromès com a participants i organitzadors. Jo pensava que això s'havia pràcticament
acabat, i que ara ho exposaríem perquè els pares ho
veiessin. Alguns pares sabien que havíem cosit però
no havien vist l'obra perquè no havia sortit de l’escola, molts nens no l'havien exposat ni a la pròpia
família. Per tant, aquesta exposició la fèiem perquè
no ens semblava just anar a Barcelona i no mostrarho també al poble. Però què ha passat, que als nois
i noies els ha agradat i han demanat tornar-ho a fer.

Com que estàs explicant una cosa que tu has volgut
explicar, que ningú t'exigeix, que ningú t'ho demana,
van passant coses, i el nen es comença a relaxar.
Ara faré això, ara faré allò, va sortint... És una cosa
molt pròpia, no hi ha mà adulta, el nen decideix
quina roba, quin color, tot. És una obra absolutament
teva, i això també és important a nivell terapèutic...
És un projecte molt transversal.
Aquesta experiència dispara la possibilitat de fer
moltes activitats al voltant, puc treballar
matemàtiques. Puc treballar medi social, diferents
aspectes del currículum. Aquesta és la base i el que
interessa és com es valora tot el procés
d'aprenentatge, i és un procés d'aprenentatge tan
integral! Estàs treballant intel·ligència emocional,
estàs treballant currículum, la persona, valors
socials, democràcia, cultura de pau... És una
riquesa extraordinària, però hauria de tenir temps
per poder reflexionar i ordenar tot el material, i amb
el dia a dia és difícil.
Tot un esforç que després ha tingut la seva
recompensa.
Ens van fer la invitació per participar en aquest
primer fòrum d'arpilleres amb altres experiències de
Catalunya. La direcció va apostar-hi i per això
l'escola de Sant Pol hi ha pogut aportar tot un treball.
Altres escoles de Catalunya i de l'Estat espanyol ja
estan veient l'experiència com una oportunitat de
treball i com un llenguatge artístic, i no sabem tot
això cap on portarà però la cosa està agafant força.
Està anant d'una manera que jo ni m'havia plantejat.
Ara hi ha una escola de Barcelona que ens demana
assessorament, també una de Bilbao... A Barcelona
volen començar a fer-ho amb nens de segon, això
encara no s'ha experimentat, ja que la iniciativa va

“Amb una arpillera puc dir les mateixes o més coses
que amb un llapis”

‘L’arpillera és una cosa molt pròpia, no hi ha mà adulta, el nen
decideix quina roba, quin color, tot. És una obra absolutament seva.’
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ALGUNS TESTIMONIS DELS NENS SOBRE L’EXPERIÈNCIA
COMPARTIDA AMB ELS MENUTS DE L’ESCOLA
L'exposició d'arpilleres ha
creat un procés molt
interessant
a
dintre
l'escola, i és que els 500
alumnes de Sant Pol, tots
els nens i nenes, han vist
el treball dels seus
companys.
A més, les mestres
d'educació infantil van
demanar que hi anessin
els nens i nenes de sisè a
explicar als petits què era
una arpillera. Arran d'això,
els 48 nens de sisè van fer
un desplegament de dos
nens a cada curs, de
manera que al mateix
moment tota l'escola
estava parlant d'arpilleres.
Hi ha un flux d'intercanvi entre els
més grans i els petits. Després hi han
anat els petits a donar-los les gràcies,
una classe els va anar a llegir una
notícia en relació al que va
representar l'exposició... S'està
generant una altra manera de treball
entre els nens i també entre els
mestres.
En alguns d'aquests escrits els nens
plasmen la seva experiència sobre el
què va significar per a ells anar a fer
l'exposició.
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ESCRITS DELS NENS I NENES
SOBRE L’EXPERIÈNCIA DE LA
VISITA A SANT ROC
Els nens de Sant Pol van anar també a visitar
les arpilleres que havien fet les dones de Sant
Roc a Badalona, on els van passar un vídeo
de com havien començat a cosir i els van fer
diversos tallers. Un d’ells consisitia en deixar
un missatge del que el nen havia sentit a cada
l'arpillera, perquè el rebessin l’endemà les
dones.
Dintre del projecte d’arpilleres es treballa
també molt de material complementari.
S'aprofita tota l’experiència per després
passar-ho a expressió escrita. De la visita a
Sant Roc, per exemple, els nens van fer una
redacció de què va significar per a ells, també
s'ha aprofitat per fer acròstics amb el tema de
les arpilleres.
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Així ha estat una mica per casualitat.
Algunes d'aquestes arpilleres van anar a Irlanda i
quan van tornar va ser una cosa casual, com a
vegades passen les coses que no saps ni com ni
perquè. Jo portava la bossa que m'havia acabat
d'arribar d'Irlanda i la vaig deixar sobre la taula, i van
ser ells que van dir “ensenya’ns-ho, ensenya’ns-ho”,
i quan ho van veure van dir “nosaltres també ho
volem fer”.
Segurament van quedar impactats
testimonis dels seus companys.

pels

La inauguració d'aquí els va motivar molt, escoltar
els testimonis de l'altra generació... El dia de la
inauguració tant a Barcelona com a Sant Pol hi havia
testimonis de tres promocions d’estudiants. A
Barcelona, els nens van explicar coses que tot
l'auditori, més de 150 persones, va quedar en un
silenci sepulcral. Hi va haver una nena que va dir:
"És que jo encara estic emocionada de veure la
meva arpillera aquí projectada, perquè jo fins a
l'últim moment la volia llençar. I ara avui veure-la
aquí i que vosaltres li doneu un valor...", és tot un
procés molt interessant.
Que no tenen res a veure amb les noves
tecnologies.
És molt important que a l'escola avui puguem donarnos la mà entre la nova tecnologia i amb l'agulla i el

fil. Ara que sembla que si no tenim aquesta manera
de comunicar-nos no en sabem d'una altra, que
puguem explicar coses a través del fil i l'agulla que
travessa totes les cultures i classes socials...
I que cusen nens i nenes.
És una altra cosa per reflexionar, a nivell d'equitat i
perspectiva de gènere. Que ho puguin treballar
mans de nen, no només de nena, a mi m'emociona
moltíssim. Que un nen et digui: "He après a tenir
molta paciència", o "Això d'enfilar, quan es tarda a
aprendre"... Pots veure un jovent d'avui que té ganes
de cosir, d'explicar històries, que et sorprèn, perquè
quan una cosa acaba de ser cosida igual no era la
que inicialment s'havia plantejat. Són petits detalls i
vivències del dia a dia i que a vegades per la pressa
s'escapen, però quan ho
estàs vivint... Em sento
molt orgullosa de ser
mestra de Sant Pol, i
alhora tenir uns nens i
nenes que tenen ganes
de treballar, de poder fer
classe cada dia i engegar
iniciatives com aquesta.
Per a més informació:
blocs.xtec.cat/arpilleresantpau
www.forumarpilleres.cat
www.cain.ulst.ac.uk/quilts

‘Em sento molt orgullosa de ser mestra de Sant Pol, i alhora tenir uns
nens i nenes que tenen ganes de treballar, de poder fer classe cada
dia i engegar iniciatives com aquesta’
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