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Re- Cosetes per REflexionar
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Fa dies que hi dono voltes. Potser massa. Potser no. Vivim en un món molt i molt accelerat.
Tot ràpid. Tot nou. Llençar i començar una altra vegada. Quan penso en l’educació, se m’acut el
mateix. Molts mètodes. Moltes maneres. Molt noves. Si són noves i innovadores, millor. Jo vaig
ser educat en un estil considerat dels antics. I no he sortit tan malament, coi!
Per Enric Bastardas, Comunicador, Il·lusionador i Provocador. Col·laborador de l’associació santcugatenca Edbuilding.org
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ada vegada més, m’estic
convertint en fan del re-.
Del re- com a prefix. Del rede tornar. De tornar a fer.
De poder escollir. I si hi ha 3 re- que
m’agraden especialment i que utilitzo molt sovint són els:

Temporada 2018-2019

Temporada 2018-2019

• Recuperar. Perquè no. Recuperar
tot allò que és o era útil. Adaptar-ho,
és clar! Recuperar. Recuperar en el
bon sentit de la paraula. Recuperar
maneres. Recuperar espais. Recuperar actituds. Pensar en el que tenim
a partir
delsaltra
3 anys
i com utilitzar-ho, potser
d’una
manera. No llençar. Recuperar.
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hip hop | dancehall | Formació
contemporàni | sexy gyal

• Reaprofitar. Semblant al d’abans.
Un pas més enllà. Donar altres usos
a allò que ja tenim.. Haurem de pensar creativament, òbviament. De
vegades costa més reaprofitar que
crear des de zero. Ho reconec. Però
m’agrada el concepte. Sostenible.
Reaprofitar. M’encanta! Té un cert
punt antic que m’agrada.
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Foto: inezdelprado.com
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• Repensar. L’últim.
el més ima partirPotser
dels 3 anys
portant. Pensar ho fem poc. Estem
en una societat de fer. De fer molt.
El qui més fa té més èxit (deixa’m posar-ho en dubte). Pensar fa mandra.
Pot semblar fins i tot una pèrdua de
temps. “Què fas?”. “Pensar”. “I què ho
fa que no fas res?”. “Estic pensant,

et sembla poc?”. Doncs, si no n’hi ha
prou en haver de pensar, crec que
hauríem d’aprendre a REpensar. A
donar la volta a certs pensaments.
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Ara. Aquí. Hem de començar a recuperar, reaprofitar i repensar. I no cal
que hi pensem gaire, fem-ho!
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contemporàni | sexy gyal
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