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PARTICIPANTS
Han participat en la residència vint alumnes de quart d’ESO que van escollir
aquesta assignatura optativa amb la professora Sandra Gimeno.
Alumnes
Carolina Boyardzhiyska, Joana Castillo, Regina Díaz, Clara García, Aliona
González, Aisha Gutiérrez, Natalia Liendo, Allen Ivan Magbanua, Cristina
Manzanares, Marc Marín, Elena Fuhan Martí, Karla Monera, Giulia Nevini, Carolina
Ortega, Aleix Planella, Mahe Sánchez, Sònia Singh, Amina Tahiri, Milena Titova i
Pau Vega
L’Institut Juan Manuel Zafra es va fundar l'any 1892 com una escola
d'aprenentatge d'arts i oficis. Actualment és un centre públic de tres línies d'ESO i
dues de batxillerat que incorpora alumnat procedent de les escoles del barri del
Clot, i que aposta per la integració de la creació contemporània a l’aula. És la
segona vegada que aquest institut participa a EN RESiDÈNCiA.
Docents
Sandra Gimeno (Història de l’Art) i Eloïna Garcia (Educació Visual i Plàstica)
A Bao A Qu i l’equip d’Educació del Museu Nacional d’Art de Catalunya han
comissariat la residència de la Mariona Moncunill a l’Institut d’Educació Secundària
Juan Manuel Zafra.
Mediadores
Agnès Sebastià, Laia Colell i Núria Aidelman d’A Bao A Qu
Sandra Figueras i Teresa González del Departament d’Educació del Museu
Nacional d’Art de Catalunya
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CREADORA RESIDENT

Mariona Moncunill
Mariona Moncunill (Tarragona, 1984) viu i treballa a Barcelona. És llicenciada en
Belles Arts i màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona. Actualment
està duent a terme el doctorat en el programa Societat de la Informació i el
Coneixement a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha cursat part dels seus estudis
a la Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten de l’Haia.
El seu treball se centra en l'anàlisi de discursos i convencions, i també de les
formes de creació de valor simbòlic. Així, acostuma a desenvolupar projectes
específics i contextuals, per exemple, sobre l'espai expositiu i la museografia, la
infografia periodística, la biblioteconomia i la seva gestió del coneixement, la
teatralitat d’un simulacre d’emergències o la construcció de la idea de naturalesa
en parcs i jardins botànics, entre d'altres. Els processos de negociació i el
mimetisme són característics dels seus projectes, que utilitzen la fotografia, el
vídeo, la narració, la documentació, la publicació i la intervenció com a formats
habituals.
La seva obra ha estat guardonada amb el premi Generación 2014 (2013), la Beca
Ramón Acín de Artes Plásticas (2011), la Beca a la Creació Artística de la
Fundació Guasch Coranty (2010) o el Premi Miquel Casablancas (2008). També ha
rebut beques de residència a HIAP (Hèlsinki, 2013) i Rupert (Vílnius, 2013). Ha
exposat individualment i col·lectivament a l'Espai 13 de la Fundació Joan Miró
(Barcelona, 2012), al Convent dels Àngels del MACBA (Barcelona, 2014), a l'Espai
Cultural Caja Madrid (Barcelona, 2010), a la Gallery Augusta (Hèlsinki, 2013), al
Centre d'Art Lo Pati (Amposta, 2013) o a l’Arts Santa Mònica (Barcelona, 2013),
entre d'altres.
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EL PROJECTE I LA RESIDÈNCIA
DE SIS A SIS. ALLÒ QUE NO ES VEU

Després de tot un curs d’exploració, recerca i visites per descobrir el Museu
Nacional en tota la seva complexitat, el 25 d’abril de 2018 la creadora Mariona
Moncunill juntament amb el grup d’alumnes, la seva professora i les persones de
l'equip de mediació passen una nit al Museu.
Al llarg de tot el procés s'havien anat descobrint i coneixent aspectes ben diferents
de la institució i alguns dels seus professionals, i és en aquest moment final que es
dissenya un conjunt d'accions per posar el focus sobre els equips i les tasques
considerades més invisibles per al públic: la neteja, la seguretat i el muntatge
d’exposicions.
De sis a sis és el rastre de l’experiència viscuda de les sis de la tarda, hora en què
el museu tanca les portes al públic, a les sis del matí següent, quan el personal de
neteja comença el seu torn de feina.
Així van descriure els alumnes les intencions del
projecte de la nit al text que van fer per al full de
mà que acompanya l’espai:
Aquesta proposta busca acostar-nos a la cara oculta
del museu —com una expedició a la cara oculta de la
Lluna— a partir d’un viatge en la seva nit i en algunes
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de les coses que aquesta ens permet observar i fer visibles.
El projecte cristal·litza a través de tres intervencions dutes a terme entre les
sis de la tarda i les sis del matí d’una nit d’abril; una acció performativa a la
Sala Oval, el seguiment nocturn de la seguretat del museu i l’observació dels
sons nocturns de diferents espais del museu un cop s’han tancat al públic.

Després de diverses sessions de preparatius, inclosa la tarda prèvia a l’acció, es
van anar definint les accions que es farien, es van organitzar els equips i es van
distribuir les tasques. A partir de les 22 h i fins a la matinada es van portar a terme
les tres accions que conformaven el cos del projecte.
Una acció a la Sala Oval amb els carros dels equips de neteja i de transport
d’obres d’art. Una coreografia de catorze persones en què es posaven en relleu
aquestes tasques invisibles, amb accions com les d’embrutar/netejar i
destapar/tapar, que va tenir com a únic públic els vigilants de seguretat que
treballaven aquella nit.

L’acompanyament de les rondes dels vigilants de seguretat al llarg de tota la
nit mentre recorrien tant les col·leccions com els espais més desconeguts del
museu: soterranis, sales de màquines o reserves d’obra d’art. Mentre una parella
d’alumnes seguia la ronda, una altra acompanyava el vigilant de guàrdia a la sala
de control, on les càmeres de seguretat enregistren les imatges de tots els espais
del museu les vint-i-quatre hores del dia.
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Gravació dels sons/sorolls/silencis de diverses sales del museu, entre elles
algunes de les més visitades, com la de Sant Climent de Taüll. L’enregistrament
amb gravadores d’alta sensibilitat tenia una durada d’entre deu i quinze minuts i es
va anar fent en diferents moments de la nit.

El rastre o registre de les tres accions desenvolupades al llarg de la nit es va
materialitzar en format expositiu a l’espai EducArt a través de diversos dispositius.
D’una banda, una tria de fotografies dels preparatius; de l'altra, tres peces
audiovisuals de les rondes a tres pantalles simultàniament, una tauleta amb
auriculars que permetia anar escoltant els diferents àudios de les sales, i finalment
la instal·lació d’un dels carros de muntatge utilitzats en la performance de la Sala
Oval, amb una fotografia dels carros de neteja al final de l'acció. L'exposició es va
presentar en aquest espai el 22 de maig de 2018.
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ACCIONS VINCULADES A LA RESIDÈNCIA
PRIMER CONTACTE AMB LA CREADORA I AMB EL MUSEU (4/10/17 i 11/10/17)
Els i les alumnes van investigar una mica el treball de la Mariona Moncunill abans
de conèixer-la i van plantejar algunes preguntes per fer-li el seu primer dia a
l’institut.

Durant la segona setmana de residència, un cop compartida amb els alumnes la
idea de fer recerca sobre el museu, es va organitzar una primera visita. El grup va
ser rebut per l’equip d‘Educació, el cap de l’Àrea de Mediació, Lluís Alabern, i el
director del museu, Pepe Serra. En aquesta primera conversa ja van sorgir molts
dubtes i preguntes dels alumnes entorn de temes com la conservació de les obres,
el manteniment de l’edifici, etc. Després la creadora va proposar que els alumnes,
en petits grups, fessin una primera exploració lliure per les sales fixant-se en tot allò
que els cridés l’atenció, no només en les obres d’art.
A partir de la visita, els nois i noies van dibuixar sobre plànols del museu els
itineraris que havien seguit intentant recordar els espais recorreguts.
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REFERENTS D’ARTISTES QUE HAN TREBALLAT SOBRE EL TEMA MUSEU
La Mariona va presentar al grup referents d’artistes contemporanis que han
treballat algun tema relacionat amb els museus. Va posar-ne diversos exemples,
com els fotògrafs Thomas Streuth o Stefan Draschan, que tenen sèries d’imatges
sobre els visitants i les seves actituds en aquests entorns i davant les obres d’art;
Anthony Gormley, amb algunes instal·lacions que alteren els itineraris d’un museu,
o la reflexió sobre la materialitat dels espais que fa l’artista Lara Almarcegui, que
converteix tots els materials en pols.

CANVI DE ROLS, VISITA GUIADA A L’INSTITUT (15/11/2017)
Com a resposta a la seva primera visita al museu, els alumnes van preparar una
visita guiada per als equips del museu a l’institut. Davant el repte que els plantejava
la Mariona d’organitzar una visita que posés al límit la idea de visita guiada, van
preparar una visita performativa, un relat sobre l’institut que van pactar amb alguns
dels professors que hi van participar.
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UN DIA AL MUSEU NACIONAL, MUSEOGRAFIA I RESERVES (22/11/2917)
En aquesta segona visita es va aprofitar que el museu estava en ple muntatge de
la nova presentació de les sales de Renaixement i barroc per parlar del que implica
un muntatge: entre d‘altres, la disposició de les obres i les decisions en l’àmbit del
disseny i el discurs museogràfic. Tot això de la mà del responsable de la
museografia al museu, Lluís Alabern. També es van visitar les reserves de pintura
de gran format i de pedra amb Jordi Casanovas, i de dibuixos i gravats amb Mercè
Saura. Un dels objectius de les visites era conèixer el màxim de professionals
implicats en el funcionament de la institució.
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EL MUSEU NACIONAL VIST PER L’ART CONTEMPORANI:
FRANCESC TORRES: LA CAPSA ENTRÒPICA (13/12/17)
MONTSE CARREÑO I RAQUEL MUÑOZ: LAS CAJAS CHINAS (24/1/17)
Coincidint amb la residència, el museu acollia una exposició comissariada per
l’artista Francesc Torres (La capsa entròpica. El museu d’objectes perduts
20/10/17-14/1/18), que reflexionava sobre la intersecció entre la història i la cultura,
entre la conservació i la destrucció de l’art, i sobre la naturalesa dels museus. La
perspectiva més reflexiva i crítica envers la institució i els objectes era un punt de
partida molt adient per a la Mariona Moncunill i un bon exemple per iniciar un
procés de reflexió sobre el museu. L’educadora Júlia Llull va conduir la visita.

En aquest mateix sentit es va decidir que seria interessant presentar als alumnes el
projecte «Las cajas chinas», amb el qual Montse Carreño i Raquel Muñoz posaven
en joc el museu en relació amb la còpia d’obra d’art. Una caixa amb quatre fakes
d’obres perdudes durant la Guerra Civil Espanyola i copiades en un poble de Xina
dedicat plenament a aquesta pràctica, servia per presentar als alumnes un projecte
que es vinculava al museu des d’una altra perspectiva i fins i tot el posava en
qüestió.
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MICROPROJECTE «MARC I CARTEL·LES»
Després de diverses visites al museu, la Mariona Moncunill va proposar als / a les
alumnes de portar a terme un petit projecte relacionat amb aspectes de la
museografia que s’havien anat descobrint en les visites anteriors. La proposta
consistia a fer una recerca dins l’institut d'aquells racons, esquerdes, dibuixos a la
paret, imperfeccions, etc., que per algun motiu volien destacar i que haurien
d’emmarcar i senyalitzar amb una cartel·la com les que havien vist al museu. Per
ajudar-los en aquesta tasca van conèixer la dissenyadora responsable de les
cartel·les del museu, la Mireia Planas (13/12/17), que els va explicar quins en són
els elements bàsics, en què consisteix la seva feina, i els en va mostrar exemples.

Després, en espais interiors i exteriors de l’institut, es va fer el muntatge dels marcs
i de les cartel·les comentades que acompanyaven els elements triats. Aquesta
visibilització per part de la resta d’alumnes i el professorat va posar en relleu la
residència de la Mariona Moncunill dins l’institut. El dia del claustre en què es va
explicar el projecte En Residència a tot el professorat (6/2/18) es va aprofitar per fer
itineraris guiats pels alumnes.

RECTA FINAL, TRIA DEL TEMA, PROPOSTA I PREPARATIUS PER A LA NIT
Memòria EN RESIDÈNCIA 2017/18
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En la recta final del projecte els i les alumnes van conèixer l’equip de seguretat del
museu i van entrar per primera vegada a la Sala de Control, des d’on es controlen
totes les càmeres de seguretat del museu (7/3/2017).

A partir del març, el grup i la creadora van disposar de l’espai EducArt i se’ls va
proposar d’exposar-hi el projecte final. Com expliquen els mateixos alumnes al
blog, desplegar tots els materials i posar-los en un espai blanc havia de servir per
«ordenar tot el que hem fet fins ara, per organitzar les nostres idees i saber de què
disposem».

A partir d’aquest desplegament i de la revisió de les idees que havien anat sorgint
durant el curs, va revifar la idea de passar una nit al museu, que es va definir com
una estratègia per descobrir els professionals que hi treballen. Van sol·licitar
permís al museu per fer-ho i van iniciar l’esbós de les accions que s’havien de dur a
terme durant la nit.
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MUNTATGE I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE SIS A SIS
Després de l’experiència viscuda es van recollir tots els materials generats
(fotografies de les accions, vídeos i àudios) per començar a fer una tria i prendre
decisions de com s’explicarien les accions i quins elements físics s’hi posarien.
Finalment, De sis a sis es va materialitzar en una selecció d’imatges de la nit, tres
vídeos que resumien el seguiment de tres rondes dels equips de seguretat, un
dispositiu per escoltar les gravacions fetes durant la nit i un carro de transport
d’obra d’art acompanyat de la imatge d’un carro de neteja.

El projecte es va presentar al públic al Museu Nacional el 22 de maig de 2018 amb
tot l’alumnat, les professores i la direcció de l’institut. Va introduir la presentació el
director del museu, Pepe Serra.
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E-POSTAL DEL PROJECTE I COMUNICACIÓ AL MUSEU
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ULL DE BOU I PLAFÓ A L’ENTRADA DE L’ESPAI

FULL DE MÀ
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PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES DE LA RESIDÈNCIA
PUNTS FORTS
• La quantitat de visites que els alumnes van fer al museu: de manera progressiva
es van apropiant de l’espai, de la institució. Un punt important és el fet que tant a
l’inici com al final (a la presentació del projecte) el director, Pepe Serra, va donar
molt de valor a la seva tasca, les seves preguntes, el projecte…
• Es va donar un carnet a cada alumne a l’inici del curs per visibilitzar el vincle del
grup amb el museu. Amb ell podien circular per tots els espais i també gaudir
d’entrada lliure durant un any. Aquest gest va ser molt ben acollit i va ajudar a
acostar la institució al grup.
• La relació amb gran quantitat de persones del museu. Molt possiblement, la
reunió informativa de l’inici de curs amb diferents persones de les diverses
àrees ho va fer possible.
• La capacitat del museu de donar resposta a les sol·licituds del projecte, molt
especialment pel que fa a l’estada durant una nit al museu. L’atenció, les
facilitats i el vincle van ser importants.
• La flexibilitat organitzativa per part del centre educatiu. Malgrat la distància
entre l’institut i el museu, es van fer moltíssimes visites, amb els temps adequats
(donant l’espai que en cada cas requerien, per tant amb flexibilitat per a l’hora de
sortida o d’arribada al centre). També cal remarcar el fet que hi hagués una
segona professora associada al projecte només per a les sortides. D’aquesta
manera no calia organitzar en cada cas l’acompanyament extra que es requeria.
• El tàndem professora+creadora: fluïdesa en el tracte, en l’organització, etc.
• L’elaboració d’un petit projecte amb la creadora a mitjans de curs va ser
important en la vivència del procés per part dels alumnes. Aquesta culminació de
petit format va posar en funcionament la manera de treballar de la creadora en
relació amb el grup, es van prendre decisions conjuntes i individuals. Es va
experimentar, doncs, un procés creatiu i col·laboratiu que podia ajudar en el
procés de treball per al projecte final.
• Cal destacar el fet de donar veu als alumnes en el claustre de professors de
principis del segon trimestre. El seu protagonisme durant aquesta sessió va fer
el projecte molt més proper i interessant per al professorat, a més de revertir
també en la confiança del grup. Aprofitar el claustre per compartir amb el
professorat el petit projecte de mig curs «Marcs» va donar molta visibilitat al
procés dins del centre.
• La feliç casualitat de tenir un periodista el dia del muntatge i abans de la
presentació final. Els alumnes van tenir la possibilitat d’explicar-li el projecte
abans de la presentació. Va ser un primer exercici que els va permetre
respondre les seves preguntes i posar atenció a qüestions que després tornarien
a sorgir en el text final de la presentació.
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• Va ser profitós tenir una darrera sessió amb el grup després de la presentació
del projecte final per reflexionar i fer una mica d’autoavaluació del curs: les
dinàmiques que s’havien establert, les vivències més rellevants, etc.
• Mostrar i presentar el projecte en el context del museu va ser un repte
important per als alumnes. El grup va col·laborar a bastament en el muntatge i
els preparatius de la presentació al públic. Aquesta responsabilitat, tenint en
compte la projecció del museu, va ser comentada en les seves reflexions finals.

PUNTS FEBLES
• Es va proposar visibilitzar el procés a l’espai Educart a partir del mes de
març, mostrant els materials de treball i convertint la sala en un àmbit per
treballar. Malgrat que la sessió de desplegament i ordenació de tot el procés en
una sala va ser important per fer una mirada retrospectiva, el muntatge que hi va
quedar no va obtenir la visibilitat que s’esperava. Tampoc va esdevenir l’espai de
treball que s’havia proposat, ja que es va fer servir més l’aula de l’institut o
l’espai de taller del museu (amb una taula gran i cadires, bona acústica,
il·luminació, materials…).
• En la mostra final, les qüestions tècniques van ser una dificultat des de l’inici
del període expositiu. No es van poder solucionar les deficiències de so de les
pantalles. A alguns visitants no els va ser fàcil trobar l’exposició i no es va
considerar fer algun tipus de recompte de visitants.
• No es va poder fer cap col·laboració amb altres professors de l’institut; no
es van trobar els espais/contextos perquè això fos possible.
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AVALUACIÓ DELS ALUMNES
Transcripció de la conversa amb alumnes durant la
darrera sessió
Com a matèria, us ha sorprès?
Ha estat molt més dinàmic que en altres assignatures.
MARIONA MONCUNILL: La diferència és que quan formes part d’un procés i el procés
és teu, ets a dins, vas veient totes les decisions que es prenen, per què es prenen,
tot té un sentit diferent... De fet, aquest és un dels problemes que tenim en el món
de l’art: de vegades fas un projecte i molta gent no l’entén i potser pensen que és
una tonteria perquè no hi veuen aquest procés tan llarg. De vegades s’intenta
explicar-ho perquè l’altre ho entengui.
[...] El que és important és saber que quan algú fa una cosa que a tu et sembla
absurda, molts cops és perquè no estàs entenent que per a l’altra persona allò és
important i quin procés l’ha portada a fer allò.
MILENA TITOVA: La importància d’endinsar-se en un tema per entendre’l.
Quina visió del vostre projecte tindran les persones que entrin a l’espai Educart?
NATÀLIA LIENDO: Penso que depèn de la persona. Si algú és conscient que els
projectes d’art tenen una trajectòria i un procés al darrere, es posarà a pensar quin
sentit té allò que s’ha fet, però si és una persona més distant a l’art i més superficial
pensarà «Quina xorrada».
Ara sou més sensibles a l’art? Estaríeu més oberts a veure una exposició?
Estaríem més oberts, tot i que també seríem molt crítics.
Com va ser l’experiència de la presentació en públic del projecte?
CLARA GARCÍA: Presentar l’exposició al museu amb públic ha estat una experiència
molt bona. Havíem fet presentacions a l’institut però no és el mateix.
SANDRA GIMENO: A la presentació es va posar de manifest que estàveu molt dins
del projecte, que sabíeu de què parlàveu.
AISHA GUTIÉRREZ: La diferència és que nosaltres hem fet el projecte, no ens han
donat un tema, com passa en altres exposicions a l’escola. Era una cosa nostra i
per tant encara estàvem més nerviosos.
Tot i la diversitat d’idees que han sorgit, que potser no eren les que li agradaven
més a cadascú, us sentiu representats pel projecte?
AISHA GUTIÉRREZ: Sí, perquè al final el treball és com un conjunt de totes les idees
que hem tingut. Abans de començar el treball al museu vam fer unes llistes i ens
vam posar d’acord respecte a les que portaríem a terme. La negociació ha estat
important.
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Com us vau repartir les tasques de la nit, de les tres accions diferents que es van
fer?
Ens ho vam repartir segons el que li agradava més a cadascú.
MAHE SÁNCHEZ: Va ser molt bona idea això de les tres intervencions (Sala Oval,
rondes de nit i àudios a les sales) perquè així cadascú escollia el que volia.
Es va negociar també si es faria només l’acció a la Sala Oval o també altres
accions. Al final es va optar per fer-ne tres. La Mariona explica que en aquest sentit
es reflectia millor la complexitat de la recerca que havien fet, tot i que li feia por que
fos massa, perquè s’havia de fer tot en una nit. Al final tot va quadrar molt bé.
Què destaqueu d’aquella nit? Quan vau tornar a casa amb què us vau quedar?
Voleu destacar alguna cosa?
NATÀLIA LIENDO: Em quedo amb el moment que, després de sopar i abans de portar
a terme les accions, vam sortir als terrats del museu a fer un descans: es veia tot
Barcelona i el sentiment que tenia era «Quina oportunitat que tinc, d’estar aquí!». I
que el museu era com si fos nostre.
MILENA TITOVA: A mi el que em va impactar va ser quan ens vam quedar sols al
museu: la sensació era que ens quedàvem en un espai tan gran, tot i que es va fer
petit.
Quina visió teniu d’un artista ara?
ELENA FUHAN MARTÍ: Jo pensava que un artista feia alguna cosa bonica i ja està,
però no que li donés tanta importància al procés de creació i al significat. Pensava
que li importaven més les ganes d’exposar alguna cosa, el resultat, que el procés, i
ara he vist que no, que art pot ser el procés de creació. Jo ara consideraria art tot el
que hem vist, el que hem creat junts.
La Sandra i la Mariona destaquen la capacitat de negociació i diàleg que ha tingut
el grup, i que sempre s’ha arribat a acords i s’han respectat les opinions.
MAHE SÁNCHEZ: Cal destacar la cohesió del grup, que s’ha entès molt bé.
Ha anat molt fluid perquè us ho heu treballat, no sempre el procés ha estat fàcil.
Per exemple, quan es va proposar passar una nit al museu, no era tan clar que ho
poguéssim fer fins que no vam tenir una proposta concreta i es va acabar
defensant. També han sortit les coses perquè han acabat confiant en vosaltres, de
vegades.
Com heu viscut la incertesa d’un projecte com aquest? Una assignatura en la qual
no sabíeu exactament què faríeu? Us ha incomodat en algun moment?
AISHA GUTIÉRREZ: Sí, perquè érem a principis de març i pensava «Encara no tenim
res, no tenim projecte, no visualitzo que al maig tinguem alguna cosa feta», i
després, amb el temps, he vist que el projecte ha sortit bé i hem tingut sort amb
l’artista (riure general). Podríem haver tingut una artista amb qui no haguéssim
connectat i les coses no haurien sortit tan bé com han sortit.
KARLA MONERA: Penso que si haguéssim fet el projecte des del principi no hauria
sortit el mateix que ha sortit. La manera com ho hem fet, dedicant una primera part
del curs a entendre l’art, a investigar quins punts de vista hi ha d’un artista i quines
possibilitats tenim, i a connectar més entre nosaltres, al final ha sigut molt millor,
ens hem anat ubicant, hem tingut el temps per fer-ho.
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La Mariona afegeix que ella com a artista tendeix a ser molt controladora dels seus
projectes, però amb el temps s’ha adonat que els projectes artístics el que li
permeten és «descontrolar» una mica, posar-se en problemes en els quals no es
posaria d’una altra manera... «Quan tinc una idea que vull perseguir és com llençar
una pedra cap al futur que després l’has d’anar a buscar i ho has de resoldre, i no
saps com ho has de resoldre, tens tot un problema que t’has creat tu mateixa. En el
procés penses que no ho tornaràs a fer, però hi tornes.»
Algú s’ha plantejat continuar fent projectes d’aquestes característiques?
CLARA GARCÍA: Em quedo amb la llibertat de preguntar, sempre m’ha agradat molt
però ara ho faig més.
MAHE SÁNCHEZ: Se’ns ha encès una bombeta que per a cadascú és diferent.
La Mariona els explica que ella mateixa quan tenia la seva edat sentia que
preguntant potser molestava, i ara en canvi fa moltes preguntes i veu que la gent
ho agraeix i obre portes. La Sandra ens recorda que a la primera foto del grup
sortien sota la paraula «Preguntes», que han estat molt importants.
Per acabar, tornareu a museu?
Sí!
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