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Aquestes línies tenen la intenció de compartir una activitat molt senzilla però a la
vegada molt interessant des del punt de vista educatiu. De la idea inicial de treure
l’escola al carrer i aprofitar els recursos de la comunitat es va acabar desenvolupant tota
una experiència didàctica que durà tot un cicle, els corresponents a dos anys del segon
cicle de Primària del CP Sa Graduada durant els cursos escolars 2005/06 i 2006/07.
El tema de treball era: Eivissa i els seus pintors. Els objectius finals es poden dividir en
dos vessants, el vessant estrictament artístic i el de cultura popular. Sense ànim
d’exposar-los de manera exhaustiva voldria destacar-ne alguns. Quant al primer vessant,
els objectius principals eren aprendre a valorar la bellesa d’una obra d’art i adquirir
l’hàbit de visitar espais culturals, com per exemple les sales d’exposicions. Pel que fa al
vessant de cultura popular, podem destacar els objectius de conèixer els pintors
eivissencs i els que tenen Eivissa com a nucli temàtic de la seua obra i aprofundir en tots
els aspectes de tradició, paisatge i cultura que l’obra indueix a comentar.
Les activitats varen consistir, principalment, en la visita d’exposicions. Les sales i
museus on es varen realitzar les visites foren la Sala Cultural “Sa Nostra”, el Museu
d’Art Contemporani d’Eivissa, el Museu Puget i el Museu d’Art Modern i
Comtemporani de Palma, Es Baluard. A les persones que en aquests llocs ens varen
atendre i que ens varen ajudar a conèixer i admirar l’obra exposada els hem d’agrair el
seu amable esforç perquè la sortida esdevingués una autèntica oportunitat
d’aprenentatge, i per tant els devem , en bona mesura, l’èxit de l’activitat.
En alguns casos, vàrem tenir la sort de poder tenir l’explicació del propi pintor. I en
altres, tenguérem també, la fortuna de comptar amb un/a guia expert/a en l’obra de
l’autor. Aviat es va perfilar el que seria el nucli temàtic principal, el grup Puget. A partir
d’aquí, estudiàrem altres pintors que tot seguit anomenarem. A més, també intentarem
explicar breument la feina feta entorn a la seva figura i obra pictòrica. La primera visita
que realitzàrem va ser a l’exposició de Toni Pomar. Després vingueren la de Vicent
Ferrer Guasch, Antoni Prats Calbet, Josep Marí, Antoni Marí Ribas “Portmany” i els
pintors Puget, pare i fill –només vàrem treballar a partir dels pintors de quals havíem
pogut veure la seva obra en exposició.
Com ja hem assenyalat, es pot observar clarament el protagonisme dels pintors del grup
Puget. Entorn d’aquest grup vàrem fer una mena de petita reflexió a la classe sobre el
paper que jugà en la cultura de l’Eivissa dels seixanta l’aparició d’un grup d’artistes de
la terra. Tanmateix, les activitats de centre que vàrem fer com a grup-classe varen ser
sempre entorn a tots els autors treballats sense distinció de la seva pertinença o no a
l’esmentat grup. Així, a la pàgina de la revista del centre vàrem fer un recull de dibuixos
i comentaris dels alumnes sobre aquests pintors. També vàrem fer un mural de grup
inspirant-nos amb l’obra de Vicent Ferrer Guasch, i sobretot, després de cada visita, es
feia una anàlisi del que havíem vist i sentit, així com, a la classe de plàstica, es
demanava un dibuix individual basat en l’estil del pintor de l’exposició visitada.
Està clar que la vàlua artística de cada autor era àmpliament comentada tan durant la
visita com en les activitats anteriors i posteriors realitzades amb les mestres.
Comentàvem amb els alumnes aspectes com els materials emprats, formes, traçats i

colors. Però, el que més vàrem ressaltar, i el que resulta més interessant des del punt de
vista del tema d’aquesta publicació, més enllà dels comentaris purament tècnics i
estètics, és la representació de cada aspecte cultural que es podia extreure de l’obra de
cada un i que centrava la nostra feina a l’aula, tot i que fos de manera breu.
Així, de Narcís Puget, pare, vàrem parlar de les escenes costumistes que ens porten a
l’Eivissa de principis de segle: passejos, festejos, processons, dies de festa i de feina,
entrades i sortides de missa, berenades i vestimenta tradicional. Entorn a Portmany
parlàrem de la vida diària dels eivissencs de mitjans de segle: el Mercat Vell amb els
seus arbres, gent amb vestits tradicionals comprant a botigues i a la plaça, la Marina
amb els vaixells i pescadors, mitjans de transports com carros i bicicletes etc. Vicent
Ferrer Guasch vàrem parlar de la idíl·lica Vila de cases i parets blanques i lluminoses.
Entorn a aquest artista, el nostre treball d’aula va derivar a parlar d’arquitectura típica
eivissenca. Amb Antoni Pomar vàrem tornar a tenir l’oportunitat de veure de nou
escenografia popular, i ressaltàrem a més, les vistes de Dalt Vila i la Marina on destaca
la importància de la mar i els veixells de vela. De Josep Marí, ens fixàrem sobre tot en
les platges i costes, blaves i netes. Finalment, amb Prats Calbet, vàrem tenir l’excusa
d’atracar-nos a la tradició alimentària amb les naturaleses mortes de productes i fruits
típics del camp eivissenc.
Al final de tot el procés podem observar que després d’una sèrie de visites a exposicions
i amb l’excusa de l’art, vàrem treballar a l’aula tot una sèrie de continguts conceptuals i
actitudinals sobre cultura popular eivissenca que no hauríem treballat seguint només el
currículum tradicional de l’escola formal. Més amunt ens hem referit als continguts
conceptuals, però tan importants com aquests són, especialment en aquest cas, els
actitudinals. A partir d’aquestes obres vàrem treballar el valor de la bellesa del paisatge,
de camp i de mar; la importància d’una evolució de la societat moderna que respecti i
conegui les els costums i tradicions populars; el progrés sostenible que aporti
modernitat sense perdre la genuinitat i autencitat que s’intueix en moltes de les obres
admirades.
I, pareix que aquest sentiment d’amor per l’Eivissa estudiada queda de sobra demostrat
en les paraules d’aquest nen, de nou anys i origen xilè (J.V.V, maig de 2007): “És que
n’Antoni Portmany estimava Eivissa antiga”. Des de la ingenuïtat d’aquest comentari
podríem dir que es veu entre línies que el qui realment s’estima Eivissa antiga és ell
mateix. Encara que es pugui dir que no és garantia de res, el fet és que, sense cap dubte,
ha aparegut en aquest nen la llavor del que pot ser un ciutadà eivissenc del futur,
compromès en la cultura i la terra que el veu créixer. I com a avaluació final del
projecte, només aquesta reflexió, tot i que fos l’única, és suficient perquè tota la feina
feta al seu entorn agafi sentit. I encara més, aquest comentari és símptoma d’haver-se
constituït com una activitat enriquidora i profitosa.

