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L'alteritat
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Editorial A l’institut passem gairebé tot el temps envoltats dels altres. Des del 
primer moment que entrem cada matí al Brugulat, compartim classe, 
compartim curs, compartim estones de pati amb els altres. Fem tre-
balls en grup, preparem exposicions orals en equip i resolem proble-
mes amb els companys. Esmorzem junts, anem d’excursió plegats i ens 
asseiem al teatre de costat. Mai estem aïllats i ens estem relacionant 
contínuament amb amics, companys o simplement coneguts.

Si només pensem en la nostra individualitat, podríem pensar que 
aquesta convivència, aquest grau tan alt d’interacció, només aporta 
complexitat. Que no ens deixa ser com creiem que som, que no ens 
deixa decidir o fer per nosaltres mateixos. L’alteritat, en canvi, ens 
diu que els altres no són un destorb, sinó una font de riquesa que 
ens ajuda a canviar, a ser diferents. Ens diu que són els altres els qui, 
escoltant-nos, aconsellant-nos, donant-nos confi ança, estan al nostre 
costat, van modelant la nostra personalitat. No seríem els mateixos 
sense tots aquests companys que dia a dia ens van canviant, ens van 
fent millors.

El Brugulat és un alterador, un espai que ens ajuda a canviar, a vegades 
sense adonar-nos-en. Amb valors com la convivència, la valoració de 
la diversitat, el foment de la participació, l’institut té el propòsit de fer-
nos diferents. Fer que la persona que puja per primer cop les escales 
de l’entrada sigui diferent de la que en sortirà.

Per això aquest Clip està dedicat als altres. A tots aquells que dia a dia 
ens transformen.

Rafel Juanola, director
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[del ll. alterĭtas, -ătis, íd.]
femení
         1. DR Qualitat de la justícia en tant que 
aquesta implica sempre una relació d’un sub-
jecte amb un altre subjecte, donant-li allò que 
és seu, que li correspon.
        2. FILOS Estat o qualitat d’ésser altre.

               confiança
riquesa        convivència

     subjecte                             diversitat

inclusió empatia  
complexitat 

intersec-

ció solidaritat          dignitat

valors  comunitat

identitat enri-
quiment  

respecte   
essència                 emoció 

Però, què és l'alteritat ?
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Context social i educació
Alguns fi lòsofs i pedagogs fa anys que 
aporten teories que aposten per un canvi de 
paradigma en l’àmbit educatiu. Creuen que 
l’ensenyament entès només com una trans-
missió de coneixements ja no és vàlid i que 
cal preparar els joves per un aprenentatge 
global, tenint en compte el context social 
en què viuen. Però sembla clar que si apos-
tem per canviar la forma com eduquem a 
les nostres escoles i instituts, aquests també 
hauran de reformular el seu funcionament, 
les metodologies utilitzades i la forma de re-
lacionar-se amb l’entorn. Però n’hem fet una 
refl exió a fons com a societat?
El fi lòsof i pedagog estatunidenc John Dewey 
és considerat un dels pares de la pedagogia 
moderna. És autor, entre d’altres, del llibre 
Democracy and Education (1916), on teorit-
za sobre la importància de treballar per una 
educació basada en uns valors democràtics 
amb l’objectiu d’assolir una societat també 
més democràtica.
Però si com a societat volem apostar per una 
educació democràtica, el primer aspecte en 
el qual cal incidir és el de garantir la igual-
tat d’oportunitats educatives per a tots els 
nens i joves. Una igualtat que, tot i que està 
establerta per la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant de l’ONU, encara és lluny. Ho 
denuncia Xavier Bonal al seu article "El dret 
a l’educació a Catalunya", editat per UNICEF 
(2012). El document és molt crític amb les 
polítiques educatives que duen a terme els 
governs de l’Estat i de la Generalitat. Bonal 
assegura que els estaments polítics no han 
sigut capaços de corregir les clares desigual-
tats existents i que cal que treballin urgent-
ment per ampliar les possibilitats educatives 
dels col·lectius més desfavorits per garantir, 
de veritat, el dret a l’educació de tots els nens 
i joves.
Entre les solucions i propostes que apor-
ta l’article hi ha la creació d’una regulació 

decidida que no discrimini en funció de les 
condicions socials a l’hora d’accedir a l’esco-
larització, així com la lluita contra la segrega-
ció escolar. També la necessitat de reformular 
les estratègies per lluitar contra l’abandona-
ment educatiu, en què hi hagi implicats tots 
els agents de la comunitat educativa. I deixar 
enrere la creença que l’educació pertany 
només a una etapa vital concreta i apostar 
per la formació permanent al llarg de tota 
la vida.
Per mi, però, el clam per una educació més 
democràtica no l’han d’assumir només els di-
versos agents educatius: professorat, alumnes 
i famílies, sinó també la societat en general. 
Només així ens convencerem que una edu-
cació més democràtica no és només possible, 
sinó necessària.

Esteve Codony
Periodista i estudiant del Màster en Educa-
ció en pràctiques

Objectiu: educació democràtica (de veritat)
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Des de ja fa uns anys, la rapidesa d’allò que 
ens envolta ens ha convertit en una societat 
líquida. La manera de relacionar-nos amb els 
altres, amb l’entorn i amb nosaltres matei-
xos ha generat una complexitat molt gran 
a l’hora de comunicar-nos. És una societat 
caracteritzada per la incertesa, el ritme 
trepidant i, sobretot, els canvis constants.
La vida s’ha tornat, doncs, volàtil; les accions, 
caduques, i per això ens costa decidir, arris-
car-nos. Juguem en un terreny de joc que 
és de tot menys estable: ple de trencadissos, 
sotracs i irregularitats que ens difi culten la 
presa de decisions. A l’ésser humà del segle 
XXI li manca determinació. Per a ell mateix i 
per als altres.
Davant de la desconfi ança que tenim a l'hora 
de prendre decisions i davant d’un ventall 
cada cop més immens de possibilitats i d’estí-
muls, l’educació adopta, forçosament, un pa-
per imprescindible. Per saber què escollir, ser 
conscients de la tria i poder-ne preveure les 
conseqüències, cal tenir les eines necessàries. 
Així doncs, hem de preparar les generacions 
futures perquè coneguin la intrínseca socia-
bilitat de l’ésser humà.
Ens trobem, doncs, en el nou escenari 
de l’anomenada societat líquida. Aquesta 
presenta un ésser humà que constantment 
té un confl icte interior entre la força de les 
emocions i el sentit comú de la raó. Davant 
d’una situació d’inestabilitat, és fàcil sentir-se 
sol, sense suport del cercle íntim més proper, 
sense habilitat per comunicar-se i demanar 
ajuda. Aquesta buidor en les relacions i en ell 
mateix provoca que visqui el dia a dia sense 
saber el perquè de les coses. En la socie-
tat líquida res té sentit i es pot perdre la 
motivació per cercar-lo. En un món en què 
aparentment podria tenir-se tot, l’ésser humà 
sent la buidor de la soledat i de la insatisfac-
ció més profunda. 
Pensant només a evitar la conducta d’inse-

guretat i desconfi ança, fora molt positiu im-
plementar programes d’educació emocional 
i d’entrenament de les habilitats cognitives. 
Oi que un esportista entrena el seu físic per 
millorar el rendiment? Doncs és evident que 
treballar la ment, el raonament, la intel·ligèn-
cia o la imaginació pot donar resultats molt 
positius pels nous estudiants. L’educació 
emocional ajuda, per tant, a desenvolupar 
la dimensió emocional de la persona a 
partir de promoure el seu propi coneixe-
ment i aprendre a escoltar les emocions 
que emergeixen en un mateix. Els docents 
hi tenim molt a dir i la comunitat educativa 
hi juga un paper clau. 

Pol Figueras Agustí
Periodista i estudiant del Màster en Educa-
ció en pràctiques

El paper clau de l’educació en un món en constant canvi
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De migrants, ho som una mica tots, enca-
ra que no haguem emprès mai cap viatge. 
Sovint ens podem sentir identifi cats amb les 
etapes d’algú que decideix marxar i tot allò 
que aquest fet comporta. Totes i tots empre-
nem viatges interiors, emocionals o físics, 
que tenen quelcom d’engrescador, alhora 
que incert, o potser forçat… Totes i tots hem 
tingut la sensació d’arribar a un lloc on tot 
és nou per a nosaltres i haver-nos-hi d’adap-
tar, sovint amb difi cultats. En alguna ocasió, 
malauradament, totes i tots hem sentit que 
no encaixàvem en algun lloc, o que la nostra 
presència no agradava als altres. I aleshores 
hem tingut molts dubtes de tornar al punt 
d’origen. Potser ho hem fet, o potser no, 
però hem tingut el convenciment que aquest 
viatge no ens deixava indiferents i que mai 

tornaríem a ser els mateixos.

Us presentem, en aquest número 19 de la 
revista El Clip, una de les 28 històries de 
persones que, en algun moment de les seves 
vides, van decidir emprendre un viatge. Ca-
dascuna d’elles ha estat entrevistada per un 
grup d’alumnes de 3r d’ESO en el marc del 

projecte interdisciplinari que vam realitzar 
entre el 19 i el 22 de desembre de 2019: I un 
cop aquí, què?

Les converses van girar entorn de la decisió 
de marxar, el viatge, l’arribada, l’adaptació 
i el futur. A partir d’aquestes entrevistes es 
van realitzar uns relats de diverses tipologies: 
diari, conte, notícia, narració, etc. Els relats 
van ser corregits i manuscrits amb la idea de 
crear històries il·lustrades acompanyades de 
dibuixos, fotografi es i motius que evoquessin 
els records i les vivències dels viatgers.

Poder escriure un relat de vida d’un mateix, o 
d’algú que decideix compartir-ho, és quelcom 
fascinant i que ens fa créixer com a persones. 
Ens ensenya que els altres i nosaltres som, en 
realitat, la mateixa persona, i que si ens escol-
tem i acostem una mica podem construir un 
món una mica més just, i una mica millor.

Equip docent de 3r d'ESO

Nos-altres
Projecte interdisciplinari I un cop aquí, què? a 3r d’ESO
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La lucha de Teodora
Nos-altres
Projecte interdisciplinari I un cop aquí, què? a 3r d’ESO

La infancia

Nací en Almadén del Azogue, provin-
cia de Ciudad Real. Actualmente tiene 
5.537 habitantes. Posee unas importan-
tes minas de cinabrio, las reservas más 
explotadas del mundo. En 2012 fueron 
declaradas Patrimonio Mundial de la 
Unesco.

Tuve una infancia muy difícil. Desde 
muy pequeña me pusieron a traba-
jar con mi madre en la fi nca. Yo me 
encargaba de cuidar a los hijos del 
amo, mientras él hacía sus negocios. 
Mi madre se encargaba de que la fi nca 
estuviera como los chorros del oro. Mi 
padre trabajaba como minero, en las 
minas de mercurio. Me acuerdo de que 
marchaba pronto por la mañana y vol-
vía tarde por la noche. Mis hermanas 
y hermano eran los afortunados que 
recibían educación, en la escuela del 
pueblo. Pero don Eusebio me enseñaba 
catecismo. Gracias a él aprendí a rezar.

Me acuerdo de que tenía una amiga, 
Yolanda, y la quería mucho. Su padre 
era minero, como el mío, y su madre 
limpiaba en la casa del señor de las 
minas. Había difi cultades económicas. 
Era la época de la posguerra, y todos 
estábamos desesperados por el fran-
quismo.

A mi hermano Manolo le detectaron 
un problema en uno de los pulmones 
y necesitaba operarse. Últimamente en 
mi casa solo se acataba un tema: emi-
grar a Barcelona. Mi madre decía que 
ya teníamos familia ahí, y yo estaba 
atónita.

Migración

Tengo doce años y no puedo dejar 
de pensar en Barcelona. Mi herma-
no Manolo ha empeorado un poco y 
necesitamos reunir el dinero sufi ciente 
para pagarnos el autobús hacia Madrid 
y el tren para ir a Barcelona. Mi madre 
ha mendigado un poco por el pueblo. 
Mi padre ahora trabaja de panadero 
para ganar algún dinero extra. Unos 
días antes, don Eusebio se enteró de 
que nos iríamos y por eso nos quiso 
ayudar. Contactó con un conocido que 
tenía en Barcelona, don Paco. Dijo que 
él nos iba a ayudar; nos proporcionaría 
un hogar y trabajo. Don Paco tenía 
una empresa de ropa y era bastante 
rico. Nos fuimos mi madre, mi herma-
no Manolo y yo.

Durante el viaje en autobús me iba 
haciendo a la idea de Barcelona. ¿Será 
grande?, me preguntaba. A lo largo del 
viaje había distintos controles de los 
franquistas, cosa que hizo ralentizar 
la jornada. Llegamos a Madrid tarde, 
pero nos esperaba nuestro tren hacia 
Barcelona.
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La llegada

Llegamos a Barcelona y en la estación nos es-
peraba un señor vestido muy elegantemente. 
escoltado por dos guardias civiles. Preguntó 
por Amada Fernández (mi madre) y nos 
acompañó a un pisito de Via Laietana, que 
nos había alquilado.

Durante los primeros años trabajé de sirvien-
ta en las Reparadoras, donde me acogieron 
como su hermana. Tenía un horario compli-
cado, pero estaba muy agradecida. Mi madre 
trabajaba en la empresa de don Paco. Mi 
hermano fue operado con éxito y se quedó 
con mis abuelos de Igualada.

Barcelona era inmensa: me sentía como una 
hormiga. Era muy distinta a Almadén. Echa-
ba de menos a Yolanda.

Me gustaba ir a las sardanas. Intentaba 
aprender el catalán cuando iba allí, pero se 
me hacía muy difícil. 

Años más tarde nos mudamos a Lleida. Allí 
conocí a Josep Jacquet, mi futuro esposo.

La situación económica empeoró y tuve que 

trabajar de sirvienta en las casas de los seño-
res. Por motivos económicos nos mudamos 
a Viladrau, donde cuidamos una fi nca, Can 
Bosc. Josep la dejaba niquelada, y los niños 
ayudaban en el trabajo.

Josep era un sangre caliente. Un día el jefe de 
la fi nca nos ofreció ir a cuidar otra fi nca que 
tenía en Sant Celoni. Aceptamos la oferta. 
Cuando llegamos al lugar nos sentimos esta-
fados. Mi marido llamó al jefe y lo amenazó 
diciendo que no quería vivir allí. Nos fuimos 
a Banyoles, donde trabajé de señora de la 
limpieza en el Club y en el Pere Alsius.

Actualmente

Actualmente vivo en Cornellà del Terri, con 
mi hijo Ramón y su esposa Carmen. Todos 
mis hijos pudieron estudiar en un instituto y 
en la universidad. Lo que me hace más feliz 
es que mis nietos me visiten y pasen tiempo 
conmigo.

Martí Jacquet, Aminata Cham, Lluc Vila i 
Leila Chahbouni
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Dilluns 20 de gener va venir al nostre institut 
el fotoperiodista Marc Bofill, representant de 
L’Associació de Fotoperiodistes de Catalunya. 
Aquesta entitat té com a objectiu difondre 
de manera crítica la visió periodística dels 
diferents conflictes mundials. 

En primer lloc, adreçant-se als alumnes de 3r 
d’ESO, Bofill va fer-nos conèixer la situació 
de les faveles del Brasil. Ens va explicar diver-
ses experiències i anècdotes del seu viatge a 
aquest país. Durant la xerrada va aprofundir 
sobre la situació actual d’aquesta zona i va 
proposar-nos títols de pel·lícules que infor-
men del tema amb el llenguatge audiovisual.

Les faveles del Brasil són zones pobres on 
la gent viu sota la vigilància d’un grup de 
narcotraficants. La vida hi corre un alt risc. 
Els nens no tenen assegurat arribar fins als 
20 anys i, si hi arriben, es troben immersos 
dins el món dels narcotraficants. Les noies, 
per la seva banda, acaben en la prostitució. 
En la majoria dels casos això passa perquè 
quan encara són petits els fan anar a vendre 
mocadors o petits objectes i al vespre, quan 
arriben a casa, el pare els apallissa per no 
haver guanyat prou diners.

La segona xerrada, adreçada als alumnes de 
4t d’ESO, es va centrar en la manera com 
els mitjans de comunicació ens mostren les 
guerres i en la importància que tenen la reli-
gió, l’economia i la història en les causes que 
originen els conflictes bèl·lics. 

Bofill ens va resumir els conflictes de Bòsnia, 
d'Israel-Palestina i del Sàhara, i ens va ex-
plicar algunes curiositats, sobretot del setge 
de Sarajevo. En tots tres casos, el principal 

desencadenant de les guerres van ser els inte-
ressos econòmics i polítics. 

Ens va sorprendre saber que, com a repor-
ter de guerra, algunes vegades ell i els seus 
companys es van haver de vestir igual que 
els soldats, amb l'única diferència que ells 
portaven una càmera en comptes d'un 
fusell i corrien el risc de ser abatuts per un 
soldat de qualsevol dels dos bàndols. Tam-
bé ens va sorprendre la quantitat de guerres 
que hi ha actualment al món.

Les xerrades van ser molt interessants i ens 
van servir per entendre l’origen real dels 
conflictes, les guerres i les desigualtats. La 
societat civil és sempre qui en pateix les 
conseqüències.

Iman Harsal, Àlex Rodríguez, Mariona Ros 
i Laura Subirana (3r i 4t d’ESO)

Altres llocs, altres 
conflictes 
Quan l’altre és un “menino da rua” o un 
refugiat de guerra
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Font: elultimonomadasite.wordpress-

Nens jugant a futbol davant d'una pintura mural a la favela Vila 
Flavia de Sao Paulo. Nacho Doce / Reuters
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Fa quatre cursos es va formar, a l’institut de 
Celrà, una comissió d’alumnes i professors 
que ha desplegat nombrosos projectes, tant 
de conscienciació com d’acció directa, en 
favor de les persones refugiades. En aquest 
article ens expliquen la gestació i l’evolució 
d’un grup de treball que exemplifi ca perfec-
tament la dimensió solidària de l’alteritat. 

Qui som?
La idea de formar la Comissió Pro Persones 
refugiades de l’Institut de Celrà va sorgir el 
curs 2016-2017 a partir d’una xerrada que es 
va organitzar amb motiu de la Diada Cultu-
ral de l’institut en què dues persones refu-
giades residents a València i Girona ens van 
explicar l’experiència d’haver hagut de fugir 
del seu país. La Marie Lorougnon és una jove 
de 23 anys que va fugir de Costa d’Ivori esca-
pant-se d’un matrimoni forçat; en Moustafa 
va arribar a Girona fugint de la guerra de 
Síria, després que assassinessin la seva dona i 
els seus fi lls. 
Els testimonis de la Marie i en Moustafa ens 
van impactar tant que vam decidir que no 
ens podíem quedar de braços plegats i que 
volíem col·laborar d’alguna manera amb 
les persones refugiades. A partir d’aquell 
moment, ens reunim en assemblea cada 
dimecres al segon pati. Solem ser unes vint 
persones de mitjana, entre professors i alum-
nes de tots els cursos, i fem les propostes i 
prenem les decisions entre tots.

Activitats que hem fet
Després de contactar amb diverses ONG de 
Girona, com ara Volem Acollir, vam decidir 
recollir diners per a una d’aquestes asso-
ciacions, venent productes com una bossa es-
tampada per nosaltres, llibres per Sant Jordi, 

punts de llibre, xapes...
En els quatre anys de vida que té aquest grup 
hem fet moltes accions a favor de la multicul-
turalitat: tallers de cuines del món, tallers de 
henna, xerrades a tutoria, exposicions, etc.
Un altre objectiu que ens hem proposat 
és donar visibilitat a la problemàtica de la 
migració desmuntant els prejudicis que la 
nostra societat té envers les persones foranes. 
El curs passat un especialista de Barcelona 
ens va fer un taller antirumors fora de l'hora-
ri lectiu. Va ser molt interessant i productiu, 
i ens va ajudar a adonar-nos del racisme 
encobert que hi ha al nostre voltant.
Una altra experiència de la comissió va ser 
contactar amb un jove amic d’un professor, 
l’Aliou. És un jove advocat de trenta anys 
nascut a Guinea que va haver de fugir del 
seu país per motius polítics i ara es troba 
refugiat a Catalunya. El seu idioma natal 
és el francès; per aquesta raó va col·labo-
rar durant una setmana al nostre institut 
a les classes de llengua francesa. L'Aliou 
ens va explicar la seva història, que ens 
va deixar sense paraules. 
Una exalumna de l’institut, la Mar, 
treballa d’educadora al centre d’aco-
llida Oikida, als afores de Girona, i ens va 
proposar visitar-los. Estàvem molt il·lusio-
nats amb aquest projecte i ens vam posar a 
preparar les activitats que faríem quan ells 
vinguessin a l’institut. A Oikida ens vam 
presentar i ens van explicar el seu viatge fi ns 
arribar a Girona, sota camions, en pasteres... 
Tot seguit ens van ensenyar el centre i què hi 
feien. Al pati vam jugar a diversos jocs i vam 
parlar. Ens van oferir un petit esmorzar; ens 
ho vam passar molt bé.
Unes setmanes més tard ells ens van venir a 
visitar. Primer de tot els vam ensenyar l’insti-

Persones refugiades: 
l’altre davant del 
nostre mirall
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tut i vam esmorzar les coques que els havíem 
preparat. Tot seguit vam sortir al pati i els 
vam ensenyar els jocs típics d’aquí. Abans 
que marxessin vam compartir música de les 
diferents cultures i vam intercanviar regals.
Contactar amb Open Arms i aconseguir que 
ens fessin una xerrada sobre els seus projec-
tes i experiències va ser una de les activitats 
que va tenir un ressò més gran, ja que es va 
fer per a tot l’alumnat de batxillerat i per al 
poble de Celrà. Ens van convidar a visitar 
el vaixell d’Open Arms al port de Badalona. 
Després de veure’l, vam saber que els volíem 
ajudar. Ens vam organitzar i durant la Diada 
de l’institut vam fer una gran comanda de 
productes i venda d’esmorzars per recaptar 
diners que van ser enviats a Open Arms. 

Projecte: «De l’aula a la frontera»
El projecte «De l’aula a la frontera» (curs 
2018-2019) va marcar un abans i un després 
en la vida d’onze alumnes de 1r de Batxillerat. 
L’Alexandra, la Paula, l’Ariadna, en David, 
l’Avril, la Paula, la Irina, l’Arnau, la Rita, la 
Irene i la Laia, acompanyats per la Maite 
Irazola, assistent social, i els professors Mi-
quel Güell i Lluís Camps, van anar a la ciutat 
autònoma de Ceuta per conèixer en primera 
persona la realitat del fenomen migratori que 
es viu a la frontera sud d’Europa.
La idea d’aquest projecte va sorgir dels propis 
alumnes. Teníem ganes d'anar a un camp 
de refugiats a Grècia per oferir ajut i ànims 
als infants i als joves que anaven arribant en 
gran nombre des de Síria. De seguida vam 
veure que la tasca era desorbitada, pel preu 
del viatge, perquè érem menors d'edat... A 
més, no era necessari anar a l’altra punta 
d’Europa quan al sud del nostre país hi havia 
un problema similar, o pitjor. En aquest punt 
el professor Miquel Güell ens va explicar que 
havia estat a Ceuta l’estiu anterior col·labo-
rant amb una associació d’allà que ajuda els 
immigrants sense papers, anomenada Elín. 

Uns mesos més tard una de les persones que 
dirigeix l'associació, la Paula Domingo, va 
venir a l’institut per explicar les tasques que 
porten a terme, que bàsicament són atendre 
els joves que arriben a Ceuta en pastera o 
saltant la tanca fronterera i ajudar-los en tot 
el que necessitin per trobar feina i residència.
Primerament, per anar-hi ben informats, 
vam investigar, per grups, diversos aspectes 
teòrics de la immigració: els camins d'en-
trada a Europa, les causes de la immigració, 
les fronteres, els centres d'acollida ofi cials 
i no ofi cials que hi havia a Ceuta… i vam 
organitzar la logística del viatge, que duraria 
cinc dies (la planifi cació de les activitats, la 
compra dels bitllets d’avió, el material escolar 
que portaríem per als joves, etc.).
Després d’uns mesos de feina intensa, per fi  
va arribar el dia de marxar cap a Ceuta. A 
la frontera espanyola hi vam viure un dels 
moments més durs de tot el viatge. Nosaltres, 
en tenir un passaport europeu, no vam haver 
de fer cap cua i vam passar per davant d’un 
centenar de persones que havien estat tota la 
nit esperant per creuar la frontera.
Quan vam arribar al Centro Elín ja ens hi 
esperaven les tres responsables: la Paula, la 
Cande i la Teo, així com una vintena de joves 
migrants. Ens vam presentar un a un i a 
partir d'aquest moment es va anar teixint una 
relació emotiva i enriquidora.
Vam visitar el CETI (Centre d'Estada Tem-
poral d’Immigrants) a Benzú, a la frontera 
nord, i la platja del Tarajal a la frontera sud. 
Allà vam recordar les 16 persones mortes a 
trets per la policia l'any 2014 mentre nedaven 
cap a terra ferma.
Durant aquests dies de convivència, vam 
escoltar les seves difícils experiències de vida, 
vam compartir cançons i jocs, vam practicar 
els diversos idiomes que volien aprendre per 
tal d’adaptar-se als països on volien anar a 
viure. Ens van explicar la seva situació al seu 
país, les màfi es que controlen la immigració, 
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les difi cultats amb la policia i per aconseguir 
papers de residència i feina...
El comiat va ser molt complicat. Ens va 
costar molt dir adeu a aquells amics, a les 
persones que en pocs dies ens havien donat 
tantes i tantes lliçons. Vam plorar de tristesa 
i d’indignació en pensar com d’injusta pot 
arribar a ser la vida.
Un cop vam haver tornat a l'institut van 
sorgir moltes idees per difondre i conscien-
ciar els nostres companys sobre la situació 
que havíem conegut. Vam fer moltes xe-
rrades tant al nostre institut com a d’altres 
de la comarca (Montilivi i Ermessenda de 
Girona, Vilablareix, l’escola Aulet de Celrà, 
el Centre d’atenció a discapacitats d’Olot). 
Vam elaborar un documental que relata tota 
l’experiència del projecte. Aquesta produc-
ció va ser presentada a l’Ateneu de Celrà 
amb una gran afl uència de públic. Podeu 
veure aquest vídeo al Youtube, amb el títol 
De l’aula a la frontera.                        
                                                                                              
A la comissió vam seguir amb els projectes 
que ja teníem engegats abans del viatge. El  
missatge va arribar tan lluny que fi ns i tot el 

va rebre Oriol Amorós, el secretari d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya, que ens va visitar a fi nals de curs i 
en una xerrada amb els alumnes de Batxille-
rat va explicar la seva feina i com es gestiona 
la migració a Catalunya.
La idea que aquest tipus de comissions 
d’alumnes voluntaris a favor dels drets hu-
mans s’estenguin a altres centres escolars és el 
que ens ha motivat a publicar aquest article. 
Per últim, volem recordar que aquesta no és 
només una lluita de les persones que han de 
fugir a causa de la guerra, sinó de tots i de 
tothom.
Per acabar, ens agradaria dir que estem molt 
orgullosos del que hem fet, tot i que encara 
ens queda molt de camí per recórrer.

Alumnes de la Comissió de l’Institut de 
Celrà  Pro Persones Refugiades
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Un exercici de des-
doblament
L’alumnat de 3r d'ESO ha fet un exercici de 
desdoblament, d’alteritat, a la recerca del seu 
jo futur. Tots ells han hagut d’imaginar una 
situació que fes versemblant que, d’aquí a 20 
anys, el 2040, fossin objecte d’una entrevista. 
La Jana Macías ha entrevistat la Jana Mira-
vete a propòsit d’una carrera d’escriptora que 
esperem que es faci realitat. La Jana Mira-
vete ha entrevistat la Jana Macías, futura 
artista plàstica.

“Els llibres em servien per desconnectar 
del món i poder deixar anar la imagina-
ció”

Jana Miravete Pi és una escriptora 
nascuda a Girona l’any 2005. Durant 
la seva trajectòria literària ha guanyat 

tres premis literaris, entre els quals el Ramon 
Llull.

Com vas saber que l’escriptura era el teu 
punt fort? De petita ja sabies que t’hi volies 
dedicar?
Quan feia 3r d’ESO, a la classe de català vam 
provar un mètode diferent d’estudi. Se cen-
trava més en la comprensió lectora, a llegir i 
analitzar textos. Això em va obrir a conèixer 
molts escriptors nous i em va fer trobar la 
meva passió per l’escriptura. No m’hi volia 
dedicar com a professió, però tenia com a 
objectiu publicar algun llibre en el futur.

La teva família et va ajudar en aquesta 
decisió de treure un llibre? Els va agradar 
la idea?
La meva família sempre m’ha donat suport, 
ja que tinc dislèxia i sense ells no me l’hau-
rien detectat i, durant la meva època d’estu-
dis, m’hauria desanimat o no m’hauria vist 
capaç de tenir la professió que tinc ara. Per 
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tant, sí: sempre m’han ajudat i m’han donat 
suport fes el que fes.

El teu primer llibre s’anomena Com l’aire 
que respirava. Abans d’aquest, n’havies 
escrit d’altres, però no els vas publicar.
Sí. Des de petita sempre n’he anat escrivint, 
però no amb la intenció de publicar-los. Em 
servien per desconnectar del món, per deixar 
anar la imaginació i crear els propis mons on 
només jo controlava el que hi passava o hi 
deixava de passar. Era la meva manera d’alli-
berar tots els meus pensaments, problemes i 
emocions.

Quina edat tenies quan vas començar a 
escriure el primer llibre no publicat?
Durant la primària escrivia contes o històries 
curtes. A la secundària vaig deixar d’escriure, 
ja que amb tots els treballs o exàmens no era 
capaç de trobar el temps lliure per fer-ho.

D’on va venir la idea d’escriure i publicar el 
teu primer llibre?
És un refl ex de la meva adolescència, dels 
moments que vaig viure. La meva idea no era 
publicar-lo, simplement era la manera de no 
oblidar-me’n amb el temps, ja que és el que 
m’ha passat. El fet d’escriure el llibre també 
m’ha ajudat a recordar molts moments i a 
retrobar velles amistats.

D’on vas treure la idea del títol del llibre, 
Com l’aire que respirava?
Quan érem petits l’aire no estava contaminat. 
Per tant, era possible respirar-lo. Li he posat 
aquest títol perquè portarà records a la gent 
adulta i cridarà l’atenció dels joves. També 
perquè ja indica que parla del passat i dels 
costums que teníem abans.

A quin any es va publicar Com l’aire que 
respirava? Va tenir èxit? Encara es ven?
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Es va publicar l’any 2028 i va tenir més èxit 
del que m’esperava. Mai no m’hauria pensat 
que a la gent li agradés tant el que escrivia. 
Ara ja fa una mica que el van publicar i, per 
tant, es ven poc i a les llibreries no el trobes, 
però per internet la gent encara en compra 
alguns exemplars.

Quan vas creure que havies d’escriure un 
segon llibre? Va ser per l’èxit que va tenir el 
primer?
Després de publicar el primer llibre en vaig 
escriure uns quants més, però no els vaig 
publicar. Un dia, un amic meu va trobar els 
escrits del segon i em va dir que no podia ser 
que no permetés a la gent llegir-lo. Jo li vaig 
dir que era un exagerat.

Quant de temps tardes a escriure un llibre? 
És molt complicat saber i pensar de què 
pot tractar el llibre que vols escriure?
Depèn del llibre. Hi ha llibres que puc es-
tar-hi només un mes i d’altres un any. Igual 
que hi ha llibres que amb un moment te’ls 
llegeixes perquè t’agraden molt i d’altres que 
no t’hi enganxes tant i tardes més a aca-
bar-te’ls. Doncs escrivint, passa el mateix.

A on i en quins moments pots escriure? 
És molt difícil concentrar-se i començar a 
escriure?
No tinc un lloc ni un moment concrets per 
escriure. Segons el tipus de llibre que escric, 
hi ha llocs que m’inspiren més que altres. No 
m’és massa difícil, ja que sempre tinc més 
idees de les que puc escriure. Em costa més 
decidir-me per quina agafo.

Tens pensat continuar escrivint i publicar 
llibres en el futur?
Mai he pensat deixar d’escriure i crec que, 
encara que no publiqui, seguiré escrivint pel 
meu compte. Si a les editorials els agrada al-
gun llibre i el volen publicar, doncs endavant. 

Jana Macías Torrent té un talent innat 
que a molts artistes els agradaria tenir, 
capaç de transformar, amb un sim-

ple carbonet, un full en blanc en una obra 
preuada. 

Des de ben petita vas saber que l’art de la 
pintura era el teu fort?
Sí, des de ben petita que m’agrada molt tant 
pintar com dibuixar. De fet, quan a l’escola 
fèiem plàstica, que només era un cop per set-
mana, recordo que era la meva assignatura 
preferida i l’esperava amb molta emoció. 

A quina edat vas començar les primeres 
classes de dibuix?
Vaig començar quan només tenia cinc 
anyets. M’hi van apuntar els meus pares, ja 
que van veure que a casa em passava hores i 
hores dibuixant. Els agraeixo molt que m’hi 
apuntessin.

Et va costar decidir que volies dedicar-te al 
món de l’art?
Bastant. M’agradava molt pintar i sabia que 
era la meva passió, però no sabia si després 
d’acabar els estudis tindria gaires sortides. 

Un cop vas haver acabat la carrera, trobar 
feina del que havies estudiat et va ser fàcil 
o difícil?
Va ser difícil al principi, ja que les feines que 
t’ofereixen quan comences estan molt mal 
pagades, o simplement no en trobes. Fins 
que no vaig haver fet algunes exposicions en 
museus o centres d’art sense cobrar, no em 
van oferir gaires feines dins d’aquest món. Si 
no ho fas, és impossible que la gent et cone-
gui i, per tant, et vulguin contractar. 

Vas haver de treballar un temps dins d’un 
altre sector que no fos la pintura?
Sí. Com he dit abans, és molt complicat tro-
bar feina si la gent no et coneix, i vaig haver 

“No vull quedar-me enrere amb les noves 
tecnologies”
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de treballar durant un any sencer en una 
botiga de roba al centre de Girona. Aquesta 
feina em va permetre tenir estalvis per seguir 
fent quadres i anar-los venent de tant en tant.

Quina obra refl ecteix millor la teva manera 
de ser?
Una que no he posat dins de cap exposició 
ni he volgut vendre mai. És una obra per a 
mi, diguem-ne. A simple vista no et sembla 
especial, però de mica en mica, com més t’hi 
fi xes, la vas entenent més i li acabes trobant 
tot el sentit. M’hi sento identifi cada, ja que al 
principi no soc gaire oberta amb les per-
sones, però amb el pas del temps m’acabo 
obrint i em coneixen més.

Podem veure diferents canvis a les teves 
obres segons les diferents etapes de la teva 
vida?
És clar. Durant èpoques més difícils per a mi 
es pot veure que els quadres estan pintats en 
tonalitats de colors foscos o apagats; en canvi, 
en èpoques més alegres o boniques els colors 
són molt més llampants. No és una cosa que 
faci conscientment.

Sempre treballes amb les mateixes tècni-
ques?
No. Vaig anant a diferents cursos on m’ensen-
yen noves tècniques. Sempre està bé ampliar 
els coneixements i créixer professionalment. 
M’agrada molt aprendre noves maneres de 
fer el que ja feia i comparar els diferents 
resultats.

Has provat de dibuixar digitalment?
No, però d’aquí a dos mesos comença un 
curs de tècniques de dibuix digital i m’hi he 
apuntat perquè en vull aprendre. No vull 

quedar-me enrere amb les noves tecnologies, 
ja que avancen molt ràpid.

Afegiries alguna obra a la teva última expo-
sició, al Museu d’Art Modern de Copenha-
guen?
Sí, n’hi ha una que em faria molt il·lusió que 
hi fos, però l’exposició ja estava oberta quan 
la vaig acabar. Tot i així, segur que a la pro-
pera exposició la podreu veure. He fet servir 
una tècnica que vaig aprendre fa poc temps i 
m’agradaria molt que la gent pogués veure el 
resultat.

Què recomanes als joves que voldrien dedi-
car-se al món de l’art, per poder tenir èxit?
Els recomano que tinguin molta paciència 
perquè no és una professió fàcil ni que et 
deixi massa temps lliure per a tu mateix, però 
si realment els agrada, endavant; és merave-
llós i una manera d'expressar-se totalment 
lliure.
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Joan Perucho, un home que trepitjava fort ucho i Banyo-

2020, l’any del coronavirus, del temporal 
Glòria, dels primers passos del govern de 
coalició PSOE-Podemos, de les lluites con-
tra el canvi climàtic… Però, sobretot, pels 
amants de la literatura, l’Any Joan Perucho. 

Joan Perucho i Gutiérrez va néixer a Bar-
celona el 1920, fill de Manuel Perucho i de 
Jesusa Gutiérrez, dels quals rep un amor i 
una passió immensa pels llibres. Va estudiar 
l’educació primària en una escola catòlica i 
la secundària a l'Institut Salmerón. La seva 
joventut es veu esclafada per l’arribada de 
la Guerra Civil espanyola, que esclata quan 
tan sols tenia setze anys. Es forma gràcies als 
Serveis de Cultura del Front. Les bombes que 
destrossen vides i el dolor que provoca una 
guerra fan que el 1939 decideixi formar part 
de les tropes nacionals, que l’envien a Menor-
ca per acabar amb els pocs republicans que 
quedaven.  

Després de la fi de la guerra, Perucho estu-
dia Dret a la Universitat de Barcelona, on 
té l’oportunitat de conèixer un munt d’es-
tudiants que reivindiquen la catalanitat. El 
1942 comença a col·laborar amb la revista 
Alerta i, al cap de tres anys, en ple franquis-
me, publica el seu primer poema en català a 
la revista Poesía. 

La seva carrera literària i el seu compromís 
el duen a conèixer grans intel·lectuals de la 
seva època, com ara Carles Riba. I, alhora, 
publica llibres com Llibre de cavalleries i 
Les històries naturals, dues obres que, d’una 
manera o altra, l’apropen a la nostra ciutat. 

L’escriptor arriba a Banyoles l’any 1951, on 
se’l destina com a jutge comarcal. A par-
tir d’aquí, les ganes d’imaginar el porten a 
escriure el llibre amb què volarà: el Llibre 
de cavalleries (1957). Escriu sobre Tomàs 
Safont, un banyolí que fa un viatge en el 
temps i en l’espai: de la Costa Blava dels anys 
seixanta fins a la Grècia catalana, passant per 
Sicília, Egipte i Palestina.  Més tard, la seva 
creativitat i una col·lecció del Museu Darder 
li donen ales per escriure una novel·la sobre 
vampirs situada enmig de les guerres entre 
carlins i liberals, a la Barcelona del segle XIX. 

Després d’una llarga trajectòria amb nom-
brosos premis i reconeixements, entre els 
quals cal destacar la Creu de Sant Jordi el 
1991, l’escriptor mor el 28 d’octubre del 2003.

Perucho s’estimava els indrets que trepitjava. 
Ens ho demostren totes les referències dels 
llocs que podem trobar en els seus llibres. 
Cent anys després del seu naixement, aquests 
pobles i ciutats l'homenatgen. Móra d’Ebre, 
Vigo, Berga, Morella, Madrid... i Banyoles, la 
nostra petita ciutat. 

Maria Bouabdellah Shaimi (2n Batx. B)

L’any 2020 és l’Any Joan Perucho (1920-2003). L’escriptor va estar vinculat a Banyoles i dues 
de les seves obres més rellevants, Llibre de cavalleries (1957) i Les històries naturals (1960), 
incorporen referències locals. Dues estudiants de batxillerat que cursen l’assignatura de 
Literatura catalana ressenyen breument la carrera literària de Perucho i aquesta petjada 
banyolina.
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Joan Perucho, novel·lista, crític, poeta i jutge 
català, va escriure obres de ficció: del gènere 
fantàstic, però amb un punt d'ironia.

Perucho creia que l’origen i el punt de 
partida de l’expressió artística se situa 
en l’observació de la natura, igual que 
Wols, Miró i Gaudí. En les seves obres, 
l’autor ofereix diversitat d’interessos, molta 
varietat, una relació molt estreta amb l’art del 
seu temps, la creació de mons imaginaris i la 
necessitat de mantenir la memòria de la gent 
i els paisatges que ha conegut tot incorpo-
rant-los a la tradició cultural (en forma de 
llibres o obres d’art).

El món de Perucho: l’art de tancar els ulls 
és el llibre de Julià Guillamon, comissari de 
l’Any Perucho, que en recorre l’obra a partir 
de records i objectes personals de l’escriptor, 
dels ambients i els personatges de les seves 
novel·les i dels seus contes. Entre tots aquests 
ambients que van servir-li d’inspiració, hi 
apareix Banyoles.

L’any 1960 Perucho va publicar Les històries 
naturals, novel·la que va redactar sota la 
inspiració del paisatge de Banyoles, on treba-
llava com a jutge. Per exemple, la col·lecció 
històrica del Museu Darder li va servir per 
crear el gabinet de curiositats d’Antoni de 
Montpalau, un dels personatges centrals de 
Les històries naturals. Les referències banyo-
lines, però, remunten a la seva primera no-
vel·la, Llibre de cavalleries, de 1957, en què, 
amb els seus coneixements de dret, Perucho 
recrea els orígens dels Safont de Banyoles.

Es pot dir que Perucho es va consagrar com 
a escriptor a Banyoles. L’obtenció del premi 
Ciutat de Barcelona pel llibre de poesia El 
mèdium (1954) va permetre-li abandonar la 
condició d’autor minoritari.

Banyoles participarà en les activitats progra-
mades amb motiu de la commemoració, al 
llarg de tot l’any 2020, de l’Any Joan Perucho, 
pel gran vincle que l’escriptor havia tingut 
amb aquesta ciutat.

Vall Octavio (2n Batx. B)

Wols, Tot s’acaba, 1946-47. Marques d’oli, 
retracte i tubs sobre tela
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El medium, pròleg de Joan Teixidor i retrat d'Antoni Tàpies. Els llibres de l'Óssa Menor, 1954.
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El jo i l'altre (jo)

La literatura fantàstica ha tingut sempre tant 
d'èxit perquè és molt simbòlica, i això li ha 
permès parlar de tot. La figura del doble, 
del doppelgänger (paraula que vindria de 
l'alemany i estaria formada per doppel, que 
significa "doble", i gänger, "que camina"), 
apareix des del segle XIX associada a dobles 
malignes, en la majoria de casos. La fanta-
sia, especialment, ens n'ha llegat exemples 
memorables: E.T.A. Hoffman a L'elixir del 
diable (1815) va imaginar un protagonista al 
qual en beure un determinat elixir se li apa-
reixia el seu Doble, que el perseguia. Degué 
servir d'inspiració a Robert Louis Stevenson, 
l'autor de la popular novel·la L'estrany cas 
del doctor Jekyll i Mr. Hyde (1886), en la qual 
un mad doctor inventava un beuratge que, en 
prendre-se'l, l'alliberava de les seves restric-
cions morals i es convertia en un doble capaç 
d'actuar sense consciència. No estem gaire 
lluny, tampoc, del doble pintat, bell però 
malèfic, de El retrat de Dorian Gray (1890), 
d'Oscar Wilde.

Més enllà de l'element fantàstic, fabulós o 
purament increïble d'aquests casos, la veritat 
és que l'excusa permet als autors aprofundir 
en 

qüestions importants sobre la condició 
humana i fer-se preguntes d'aquelles que en 
diríem transcendentals: Qui soc jo? Quins 
són els límits de la meva identitat? Què em 
diferencia dels altres? El que li faig a un altre, 
m'ho estic fent també a mi mateix? Els autors 
que he esmentat s'han dedicat a explotar el 
tema del doppelgänger més des de l'àmbit 
de la fantasia, és a dir, més com a faula de la 
deformació moral del model original, que 
no pas com un doble strictu sensu, genèti-
cament, vull dir, que ens acostaria més al 
que seria la literatura de ciència-ficció i a les 
especulacions sobre la clonació, per exem-
ple. Ben bé com aquells herois de l'Espanya 
vuitcentista que es veien grotescos quan es 
reflectien al mirall còncau de Valle-Inclán, en 
el Callejón del Gato. Deformats, sí, però en el 
fons autènticament com eren.
En la rica literatura fantàstica hispanoameri-
cana, la figura del doble –allò que tan bella-
ment s'ha donat a denominar "la otredad"– 
ha tingut molt d'èxit i l'han treballat autors 
tan cèlebres com Jorge Luis Borges i Julio 
Cortázar. L'estranyament, la confusió i el 
joc hi són constants. En la nostra literatura, 
segurament qui n'ha tret més partit, del tema 
del doble, hagi estat el gran contista Pere 
Calders, tan proper a causa del seu periple 

Fantàstic, l’altre i literatura catalana
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vital al realisme màgic hispanoamericà. Des 
del seu primer llibre i fins a l'últim, passant 
per Cròniques de la veritat oculta (1955) o 
Invasió subtil (1978), Calders ens parla de 
molts tipus de dobles: dobles en el temps, 
dobles per divisió, dobles trobats i dobles per 
multiplicació. També de dobles rejovenits 
atrapats en el reflex d'un mirall, al conte "El 
miracle de l'ànima", una història meravellosa 
impregnada de l'habitual ironia caldersiana, 
a mig camí del mirall valleinclanià i de la 
faula de Wilde.

Un altre dels grans noms del fantàstic català 
de la segona meitat del XX és el de Joan Pe-
rucho, del qual se celebra aquest any el cente-
nari del naixement. D'ell mateix s'ha dit que 
duia una doble vida, exercint d'advocat als 
matins i d'escriptor a les tardes. De fet, el seu 
ofici "de matins" el va dur a Banyoles, on va 

exercir una breu –però fructífera– tempora-
da com a jutge, durant la qual va tenir ocasió 
de descobrir les meravelles de la col·lecció 
del Museu Darder, que més endavant ins-
piraria el gabinet de curiositats d’Antoni de 
Montpalau, el caçavampirs de Les històries 
naturals (1960). La presència d'alguna cosa 
semblant a un doble, la trobem en la seva 
altra gran novel·la, el Llibre de cavalleries 
(1957). Aquí, un senyor del segle XX, Tomàs 
Safont, viatja en el temps fins a la Catalunya 
medieval i es converteix en una mena de do-
ble del seu jo futur, el cavaller Tomàs Çafont.
En aquesta nòmina de dobles fantàstics 
nostrats, no podia faltar una menció a Ma-
nuel de Pedrolo. El tema del doble, el tracta 
clarament al conte "Weiss per la finestra", 
en què un personatge se suïcida però des-
prés torna a casa i quan mira per la finestra 
veu el seu cadàver al carrer; i també potser 
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a "L'altre", en què en fa una visió inversa. 
També es podria interpretar en certa manera 
que tracta del doble a Obres púbiques (1991), 
d'una manera humorística i eròtica: en una 
crítica del mode de vida nord-americà, el 
protagonista quan al vespre torna a la seva 
urbanització s'equivoca i va a una altra, però 
com que tothom s'assembla i tothom viu en 
cases quasi idèntiques, ningú no se n'ado-
na. A Succés simultani (1981), centrada en 
viatges en el temps, també podríem veure un 
original cas de dobles. És clar que a partir de 
les habituals especulacions pedrolianes sobre 

l'espai i el temps, i segurament això ja ens 
allunyaria de la nostra intenció de cenyir-nos 
a la fantasia i ens aproximaria al gènere de la 
ciència-fi cció. I, com deia aquell, aquesta ja 
és una altra història que caldrà explicar en 
una altra ocasió…

Daniel Genís

 *Vull agrair l'amabilitat a contestar els meus dubtes 
tant a l'Antoni Munné-Jordà, reconegudíssim expert 
en l'obra de Pedrolo, com a en Julià Guillamón, segura-
ment qui millor coneix la vida i l'obra de Joan Perucho. 
Per a Calders és molt recomanable llegir articles de 
Carme Gregori. Jo ho he fet.

Daniel Genís és Doctor en literatura i professor de català a l'institut Ramon Muntaner de Figueres. És 
editor del web de literatura fantàstica el biblionauta.com i director de la col·lecció "Ciència-Ficció" de 
Pagès Editors.

28



1.Marta Castanyer-Jane Goodall 2. Consol Duran-Josefi ne Castellvi 3. Rafel Juanola-Galileo Galilei 4. Roger-Al-
bert Einstein 5. Isidre Colomer-Isaac Newton 6.Helena Riuró-Rosalind Franklin 7. Nuri Carandell-Marie Curie

Des de fa més de 70 anys a Mullor treballem

per la tranquil·litat i eficàcia dels nostres clients,

d´una manera flexible, pro-activa i professional.

www.mullor.com · Tel. 902 504 405

Anunci quart.indd   1 21/4/15   16:03

29



especialistes en protecció solar

TENDALS

www.cobertex.com

Tel.     972 596 840

Instal.lació de:  Pèrgoles  bioclimàtiques, tensades , alumini   
   Tendals            Cortines Mosquiteres       

Noves instal.lacions
Av. França 173
 Sarrià de Dalt

L’anticlub va sorgir arran d'una proposta que 
em van fer des de l'editorial. Jo publicava per 
a adults, i en saber que era professor se'm va 
suggerir escriure una novel·la per lectors/
es de l'edat dels meus alumnes. Vaig decidir 

dues coses: que l'ambientaria en una escola 
(perquè és allò que més coneixia del món 
dels joves) i que la protagonitzaria una colla 
(en homenatge a les meves lectures juvenils, 
Enid Blyton especialment). Feia uns quants 
anys que s'havia implantat l'ESO i allò que 
més m'havia cridat l'atenció en els cursos de 
formació per a profes fou el tema de l'aten-
ció a la diversitat. Vaig decidir formar la 
meva colla a partir de nois i noies que tenien 
alguna diferència respecte a la majoria. Som 
una societat avançada en la qual la diferència 
és un valor (o ho hauria de ser). Acceptar la 
diversitat social implica valorar la justícia 
i fomentar l'empatia amb aquell que no és 

com jo. La meva colla havia de defensar la 
riquesa de l'alteritat i per això es proposava 
lluitar amb accions "anti" els comportaments 
i actituds que la menystenien. 

Després de l'èxit de L'anticlub, i quan me’n 
van demanar una segona part, la meva opció 
va ser escriure la sèrie El club de la cistella, 
que ja consta de quatre llibres, i el proper 
març de 2020 sortirà el cinquè. Ambien-
tada en el mateix centre educatiu uns anys 
després, la nova colla aposta pels mateixos 
valors, tot i que el tractament de la diversitat 
es basa més en les diferències de personalitat 
que no pas en les físiques o intel·lectuals. 
Tant en L'anticlub com en la sèrie d'El club 
de la cistella, puc generar fi cció amb dues 
qüestions que em defi neixen també com a 
persona: l'humor i l'aposta per una societat 
més lliure i més justa. Estic infi nitament 
agraït quan comprovo, en les moltíssimes vi-
sites que faig a centres d'ensenyament de tot 
Catalunya, que aquestes novel·les interessen 
els joves lectors i els fan valorar com hauria 
de ser la societat en què voldrien viure.

Àngel Burgas
www.angelburgas.cat

L’anticlub o la riquesa de l’alteritat
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“La Teoria Queer” i el monstre
La "Teoria Queer" afirma que l'orientació 
sexual i la identitat sexual o de gènere de les 
persones són el resultat d'una construcció so-
cial i que, per tant, no existeixen rols sexuals 
essencials o biològicament inscrits en la 
naturalesa humana, sinó formes socialment 
variables de desenvolupar un o diversos rols 
sexuals. Rebutja la classificació dels individus 
en categories universals com "homosexual", 
"heterosexual", "home" o "dona", ja que 
contenen una quantitat enorme de varia-
cions culturals, cap de les quals seria més 
fonamental o natural que les altres. Contra el 
concepte clàssic de gènere, que distingia allò 
"normal" (en anglès, straight) d'allò "anòmal" 
(queer), la “Teoria Queer” afirma que totes 
les identitats socials són igualment anòmales.
En resum, la “Teoria Queer” té com a ob-
jectiu eliminar les etiquetes i els estereotips 
de rols de gènere imposats socialment per al 
nostre dia a dia, a la recerca d'una molt més 
gran llibertat per a tot individu d’expressar-se 
tal com és, sense recórrer a esquemes prèvia-
ment fixats per la societat.
Segons Judith Butler, l’expressió “soc homo-
sexual” és indubtablement descriptiva, però 
també ofensiva, tant per al col·lectiu gai com 
per a l’individu en si; és més aviat una mane-
ra d’autonegar l’orientació sexual: “Em con-
sidero homosexual però no puc reeixir-hi, ja 
sigui perquè el meu entorn no m’ho permet 
o perquè, senzillament, no estic preparat per 
assumir-ho”.
El que intenta expressar Butler és que si 
algú realment sent una atracció sexual cap 
a individus/es del mateix sexe, no hauria de 
fer servir una etiqueta (gai/homosexual) per 
descriure-ho o demostrar-ho; així funciona 
la “Teoria Queer”.
Un sector del feminisme radical declara la 
“Teoria Queer” com a principal enemic del 
moviment feminista. Segons aquest grup, la 
“Teoria Queer” perjudica el feminisme trans-
generant a tort i a dret.

Aquest odi sobtat cap a una teoria tan accep-
tada arreu del món pot deure’s senzillament a 
les etiquetes de gènere que la “Teoria Queer” 
té la naturalesa de voler eliminar, cosa que 
no sembla acontentar de cap manera aquest 
grup feminista radical. 
Crec que les etiquetes, no només pel que fa 
als rols de gènere sinó en general, no haurien 
d’existir. Tothom hauria de ser capaç d’iden-
tificar-se de la manera que vulgui, sense 
haver de recórrer a esquemes prèviament 
establerts. Per altra banda, tinc amics que 
creuen que l’existència d’aquestes etiquetes 
és necessària, ja que ajuden a posar ordre a 
les nombroses maneres de ser humanes i fan 
que la gent s'identifiqui més fàcilment amb 
orientacions sexuals ja establertes.

Ferriol Rovira  (1r Batx. C)
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EMPRESA CONSTRUCTORA
Més de 45 anys d'experiència
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Sigues l’aranya

Avui dia, tots podem consultar 
qualsevol dubte o buscar infor-

mació sobre els temes que investiguem 
en pocs minuts mitjançant Internet. 
Aquest fet ha creat un interrogant a 
nivell internacional que posa en dubte 
si el fet de tenir tota la informació que 
vulguem al nostre abast ens fa més 
estúpids.
Abonar la idea que poder obtenir totes 
les respostes a les nostres preguntes en 
qüestió de segons ens fa més estúpids 
és totalment incongruent. Per a una 
persona afi cionada a l’aprenentatge, 
disposar d’aquesta infi nita gamma de 
fonts que ens proporciona Internet 
sobre qualsevol tema és una merave-
lla. No obstant això, cal admetre que 
a l’hora de buscar la informació s’ha 
d’aprendre a identifi car i a diferenciar 
una font fi able d’una altra que no ho 
sigui; però, en aquest cas, soc del parer 
que, a mesura que busques més i més 
informació, es fa cada cop més senzill 
distingir el tipus de font i arribar a una 
conclusió encertada.
En tot cas, personalment, em decanta-
ria del tot per afi rmar que Internet és 
una teranyina, una immensa teranyina, 
per on està permès desplaçar-se per 
arribar on vulguem; però, per arri-
bar-hi, cal saber actuar com una aranya 
i no com una presa.

Arnau Gómez Juanola (2n Batx. C)

34



He passat la tarda a l’exposició dels alumnes 
del batxillerat artístic  plàstic, inaugurada 
amb  l'actuació musical dels d'arts escèni-
ques, música i dansa. Només d’arribar a la 
plaça dels Estudis ja notes els nervis dels 
artistes a dins i a fora del museu i el dels pro-
fessors acabant de lligar-ho tot per tal de que 
surti perfecte. El museu Darder, el qual acos-
tuma a presentar-nos exposicions més de 
caire científi c, ens oferirà doncs una exposi-
ció artística i no pas de nivell baix, tal i coms

Desplaçaments poètics

Cada dia ens desplacem: per anar a 
la feina, a l’escola, a entrenar, a ju-

gar... També ens desplacem de diferents 
maneres o amb diferents mitjans: a peu, 
amb autobús, amb bicicleta, amb avió...
Normalment, la majoria de la gent fa 
servir el cotxe o la moto. Els cotxes i 
les motos només funcionen si, a l’hora 
d’engegar-los, els expliques un poema. 
El poema que recites i la manera com 
ho fas tenen un efecte directe en el 
tipus de desplaçament que realitzes. Si 
el poema recitat parla de l’amor, el teu 
trajecte serà romàntic; i, de la mateixa 
manera, si és un poema de tema trist, 
pot ser que arribis al teu destí amb 
llàgrimes als ulls.
En conclusió, triar el poema adequat 
en el moment adequat pot arribar a 
ajudar-te molt.

Miquel Masdevall  Esparch  (2n Batx. 
C)
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Els altres, darrere la 
llum
La mare protagonista de Th e Others és molt 
religiosa i s’encarrega d’educar personalment 
els seus fi lls en un ambient molt tancat, ja 
que els nens tenen una malaltia que els impe-
deix veure la llum del sol i han d’estar tancant 
constantment fi nestres i portes. La penombra 
és la gran protagonista i marca l’ambient de 
misteri de tot el fi lm. La possible presència a 
la casa d’altres personatges marcarà les vides 
dels protagonistes. L’espectador veu com la 
mare fa de mestra dels nens amb un rerefons 
religiós molt marcat. El catolicisme és la so-
lució a tots els problemes i la religió és omni-
present en la vida dels nens, amb discussions 
teològiques que marquen el seu dia a dia. “Si 
teniu por, reseu; no hi ha raó per tenir por”, 
els diu la mare. Els nens comencen a sentir 
presències desconegudes. La mare primer no 
se’ls creu, però després intentarà esbrinar què 
està passant.

Què és l’alteritat? Podem defi nir-la com la ca-
pacitat de concebre els altres com a diferents 
de nosaltres mateixos.

Per què és important aquest concepte? 
Bàsicament perquè vivim en un món amb 
altres persones i creixem personalment quan 
interactuem amb els altres.

Les nostres idees són la nostra seguretat, 
però també ens poden tancar a altres idees 
i formes de vida, fi ns al punt d’esdevenir 
éssers més limitats. No tothom té la mateixa 
necessitat de conèixer altres éssers humans 
i connectar-hi. A mesura que creixem anem 
formant la nostra personalitat i arriba un 
moment que assolim una “zona de confort” 
on les nostres idees ens fan sentir bé per-
què ens permeten formar part d’un grup o 

cultura determinats. Però tot grup humà 
tendeix a una uniformitat que pot limitar el 
nostre creixement. No hem de menysprear 
les idees dels altres, ni dubtar constantment 
de les nostres idees, perquè la diversitat és 
enriquidora.

Com viuen l’alteritat els protagonistes de la 
pel·lícula? La mare no dona opcions als seus 
fi lls: la religió és el marc on edifi car la cultu-
ra, i no hi ha possibilitat de pensament alter-
natiu. La mare no veu res més que el que ella 
vol veure, però els infants poden veure “els 
altres” perquè no tenen un pensament tan 
tancat. La por té sovint un acompanyant que 
és la inseguretat, i els nens omplen de por 
molts espais de la seva incipient personalitat. 
No és dolent tenir por. Aquest mecanisme 
de defensa no ens ha d’aturar; hem de tirar 
endavant i afrontar els problemes de la vida.

No totes les persones tenen la necessitat de 
connectar amb altres éssers humans, però el 
creixement del nostre cervell necessita dels 
altres per esdevenir més madur i ple.

Toni Llanes
Professor col·laborador
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Th e Others (Els altres)
Director, guionista i compositor musical: Alejan-
dro Amenábar, 2001
Sinopsi
Pel·lícula de terror ambientada a l'illa de Jersey 
(Canal de la Mànega) durant els anys quaranta, 
just després de la devastadora etapa viscuda a la 
Segona Guerra Mundial.
Grace Stewart (Nicole Kidman, Sota Amenaça), 
una fervent catòlica, decideix traslladar-se a un 
misteriós casalot amb els seus dos fi lls, Anne (Ala-
kina Mann) i Nicholas (James Bentley), a l'espera 
de la tornada del seu marit. Els nens pateixen una 
estranya malaltia que els impedeix portar una 
vida normal. Pateixen fotofòbia i no poden veure 
la llum del sol, de manera que les seves vides es 
regeixen per normes molt estrictes imposades per 
protegir-los. Viuen en penombra, a la llum de les 
espelmes, amb portes i fi nestres tancades.
Un dia, Grace decideix contractar tres nous servents: una mainadera, un jardiner i una 
jove muda, i comencen a succeir-se estranys fenòmens que pertorben la família. Sospita 
que no estan sols i els seus fi lls desenvolupen un estrany comportament. El seu escepti-
cisme canviarà i miraran de descobrir què està succeint i qui són 'els altres'.

37



38



Il·lustracions fetes per les alumnes de 1r de batxillerat artístic plàstic Zoë Sarria 
(esquerre) i Mar Juanola.
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