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No deixa de ser sorprenent que, en el 
curs en què decidim dedicar aquesta 
revista a l’alteritat, als altres, siguem 
protagonistes d’un dels experiments 
sociològics més grans de la història 
de la humanitat: el confinament. 
Tancats a casa durant setmanes, 
sols o amb la família, ens hem aïllat 
dels altres. Els missatges constants 
i repetitius amb les estadístiques de 
malalts i morts, corbes de creixement, 
distàncies de seguretat o dades de 
quant temps pot viure el virus sobre 
les diferents tipus de superfícies, 
han fet que en molts de nosaltres, 
en algun moment o altre, s’instal·lés 
la por. La por al contagi, la por als 
altres. Tothom recordarà l’estranya 
sensació de sortir els primers dies del 
confinament per algun tema urgent 
o per comprar i creuar-se amb els 
veïns, de cop convertits en estran-
ys, en possibles portadors de virus, 
sense expressió darrere la mascareta. 
Aquest va ser el moment en què hem 
estat més a prop de convertir-nos en 
els protagonistes d’un futur distòpic 
de ciència-ficció.

Per a molts, lluny dels companys 
de l’institut, han estat temps de solitud, 
però també de creativitat. Alumnes i 

professors hem confirmat de cop l’enor-
me potència de totes les eines de co-
municació que tenim a l’abast, que ens 
han permès conversar en les videocon-
ferències, enviar milers de missatges, 
aconseguir crear coneixement entre tots 
i compartir idees. Ha calgut reinventar 
tota la feina de l’institut, la manera de 
fer les classes, les activitats d’aprenen-
tatge i la manera d’avaluar. I ha estat 
necessari esprémer la imaginació per 
continuar amb les pràctiques del taller 
de fusteria i electromecànica o amb 
totes les activitats d’arts escèniques, com 
el teatre i la música. Hem demostrat 
que el Brugulat és més que un edifici i el 
curs ha continuat endavant. I sobretot 
hem après per a quan d’aquí uns mesos, 
al setembre, tornem a les aules en unes 
circumstàncies que ara són difícils de 
preveure.

El curs ha continuat, però hem tro-
bat a faltar moltíssim entrar a l’aula cada 
matí, saludar-nos, “fer classe”. Parlar, 
conversar, seure de costat, sortir al pati, 
sentir les reaccions quan expliquem al-
guna cosa. Hem descobert que no hi ha 
tecnologia que pugui suplir el contacte 
i el dia a dia a les aules. Que gestos i 
mirades són ingredients indispensables 
de l’alteritat.

En record de tots aquests dies, aquí 
arriba el Clip. Quan d’aquí uns anys 
fullegem de nou aquestes pàgines, 
pensarem que ens van tocar viure temps 
estranys.

editorial

“Des de dins”. Creativitat durant el confinament Alumnes 
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Els atemptats de 
Barcelona
Lluitar contra els extremismes

Anna Teixidor

E n alguns barris de Tolosa 
de Llenguadoc anomenen 
“lleons de Ripoll” els autors 

materials dels atemptats de Barcelona 
i Cambrils l’agost de 2017. L’assassinat 
de setze víctimes i més d’un cente-
nar de ferits és elogiat i celebrat en 
alguns punts d’Europa. Un dels que 
mostra simpaties explícites pública-
ment és en Diego, un jove gallec de 
disset anys que encara va a l’institut. 
És l’autor d’un grup d’Instagram que 
es fa dir “Els terroristes”, format per 
set perfils de joves que no es coneixen 
entre ells. 

Un d’aquests perfils és una jove, 
menor d’edat, de Barberà de Vallès 
que agrega en Diego pensant que és el 
compte personal del conductor de la 

furgoneta que atropella mortalment els 
vianants de la Rambla. En els missatges 
privats, en Diego informa la resta de 
membres del grup que està planejant un 
atac pel 17 de novembre amb la volun-
tat de retre homenatge als autors dels 
atemptats.

Durant aquelles setmanes, la noia 
mostra un interès sobtat pels atacs. La 
tia de la menor s’adona que un jove, que 
fa comentaris a la noia a través de les 
xarxes socials, té un perfil amb les foto-
grafies dels autors de la massacre. Més 
tard, la professora de l’institut informa 
la família, i també els companys de 
classe, que la noia forma part d’un grup 
terrorista.

Tot i que la jove mostra certes vul-
nerabilitats, els mecanismes de preven-

ció funcionen. La família informa la 
policia i el jutge ordena una investigació 
per conèixer cadascun dels membres 
d’aquest grup que viuen fora de Cata-
lunya.

L’existència d’un grup autodeno-
minat “Els terroristes”, menors d’edat i 
sense cap mena de vinculació amb els 
autors dels atemptats, mostra l’atracció 
que poden sentir alguns joves cap a cer-
tes accions. El cas exposat és un exem-
ple real del desig d’emulació, malgrat 
que, presumptament, els seus membres 
no tenien ni capacitat operativa ni un 
líder de més edat amb capacitat per 
vehicular possibles frustracions. 

Aquest episodi il·lustra la fragilitat 
dels joves exposats a les xarxes socials, 
a vegades sense la supervisió dels pares 
i tutors, amb accés a pàgines web en 
què els continguts poden ser falsos i 
tergiversats. Per això és tan important 
fomentar l’esperit crític dels joves, do-
tar-los d’eines de coneixement suficient 
perquè puguin discriminar entre el bé 
i el mal, entre la creença legítima i el 
fanatisme exacerbat. 

En els últims anys s’ha parlat dels 
processos de radicalització, és a dir, del 
procés que experimenta un individu 
quan passa de defensar una idea a pre-
conitzar-la a través de la violència. Els 
extremismes no se circumscriuen al cas 
que exposem, sinó que van més enllà. 
Els grups de l’extrema dreta i l’extrema 
esquerra són malauradament altres 
exemples d’extremisme que defensen la 
violència per imposar el seu ideari. Tots 

ells s’han de combatre a través d’aquest 
binomi: el coneixement i la paraula. 
Una responsabilitat que comença a casa 
i continua a l’escola, però que hem de 
combatre cadascun de nosaltres. 

Anna Teixidor (Figueres, 1978) és profes-
sora de Geografia i Història en excedència 
i actualment periodista de Televisió de 
Catalunya. Doctora en Comunicació 
Social (UPF), ha estudiat el republicanisme 
empordanès i els darrers anys s’ha dedicat 
a investigar els atemptats de Barcelona i 
Cambrils. 

Anna Teixidor acaba de publicar Sense por de 
morir, sobre els atemptats de Barcelona.
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Q uan tenia sis anys em va 
despertar la veu d’en Dorae-
mon cantant-me la cançó de 

per molts anys. Podeu imaginar-vos 
la meva cara de felicitat! Uns anys 
més tard, vaig ser jo qui va felicitar 
una amiga amb una veu que deia la 
famosa frase “¿Quieres jugar a un 
juego?”, de la pel·lícula de terror Saw. 
I és que no eren unes veus qualssevol, 
no. Eren les veus que tants cops havia 
sentit a la televisió o al cinema. Tinc 
una família d’artistes!

Si pensem en actors i actrius de 
seguida ens imaginem persones que es 
posen a la pell de diferents personatges 
i els interpreten. Però hi ha una altra 
professió, la dels actors i actrius de do-
blatge, que a vegades passa més desa-

percebuda i en què els i les professionals 
també es posen a la pell de personatges 
i ens transmeten emocions a través de 
la seva veu. Aquestes persones subs-
titueixen la veu original dels actors i 
les actrius que surten a les pel·lícules 
sobretot si és per sentir els diàlegs en un 
altre idioma, però també posen veu als 
dibuixos animats, als documentals o als 
reportatges. 

La veritat és que tant el teatre com el 
doblatge sempre han estat molt presents 
a la meva família. El meu tiet, Joan 
Massotkleiner, ha posat veu a James 
Morrison, Alan Dale, Tony Amendo-
la, Ken Bradley o Nigel Bennet, entre 
molts d’altres. I la meva tia, Anna Orra, 
ha estat la veu d’en Doraemon, de la 
Jennifer Jason Leigh, de la Laura Fra-

Mil i una veus

Júlia Massot 
Periodista i estudiant en pràctiques del 
Màster en formació del professorat

ser, de la Mo Collins o de la Joy Nash, 
i moltes més. Però aquest any, pel meu 
aniversari, em vaig quedar de pedra. La 
meva cosina Jana, la més petita que tinc, 
que ja ha fet vint-i-tres anys feia temps 
que ens deia que, a vegades, la crida-
ven per fer doblatges. Aquell dia li vam 
demanar que ens ensenyés alguna de les 
sèries que havia doblat i, de cop, ens va 
posar una escena d’una sèrie de Netflix 
on hi havia la seva veu. Si no ens hagués 
dit que era ella la que parlava confesso 
que no l’hauria reconegut! 

Un dia a l’estudi
Però com funciona això del doblatge? 
La Jana ho explica així: “Quan arribes 
a l’estudi, el director et posa en con-
text i t’explica quin personatge faràs, 

de què va la pel·lícula o la sèrie... 
perquè et posis en situació i puguis 
entrar al teu paper. Llavors et donen 
el guió i comences a fer takes (el guió 
es divideix en parts, i cada part és un 
take). Quan graves un take, el primer 
que fas és escoltar l’original per saber 
les intencions del personatge, com ho 
diu, quin estat d’ànim té, les pauses 
que fa... Després t’ho passen un segon 
cop i ho mesures sobre l’original per 
saber com queda. Ho repeteixes tants 
cops com vulguis fins que ho tinguis 
clar. A més, també et poden passar la 
imatge sense el so, o el que ha gravat 
una altra persona amb qui compar-
teixes escena perquè segueixis el fil. I, 
finalment, ho graves”. 

 Jana Massot Orra, actriu de doblatge.
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El futur del doblatge
Si mirem una mica més enllà veurem 
que el doblatge no es fa a tots els paï-
sos del món. A molts països s’aposta 
per mostrar sempre les versions origi-
nals amb subtítols. Està a la corda 
fluixa, doncs, el doblatge? 

La Jana no creu que la seva professió 
perilli, tot i que sí que reconeix que hi 
ha molta gent que prefereix veure les 
pel·lícules o les sèries en versió original. 
Tot i així, pensa que, a vegades, l’actor 
de doblatge pot millorar la versió origi-
nal: “A vegades, si escoltes una pel·lícula 
doblada, la veu té molta més emoció 
perquè un actor de doblatge interpreta, 
no només recita, i algunes frases que 
a l’actor li poden haver quedat planes, 
l’actor de doblatge les millora”, afirma. 

Les veus de la Jana
Fins ara, la Jana ha doblat personatges 
de dibuixos animats, de nenes i nens, 
de noies més joves i de més grans. 
Però hi ha una actriu que, des que la 
va veure per primer cop, va pensar 
que li agradaria doblar-la: la Marie 
Avgeropoulos. Una altra actriu que li 
ve al cap quan li preguntes a qui vol-
dria doblar és la Jennifer Lawrence, 
perquè, diu, totes dues “són actrius 
que tenen molta força i caràcter i que 
tenen una expressió facial molt fàcil 
d’entendre, i de seguida saps per on 
van. L’expressió corporal que tenen 
m’agrada molt i doblar-les és molt 
divertit”. 

Però per la Jana hi ha una qüestió 
més important a l’hora de passar-s’ho 
bé fent la seva feina: “Segurament no és 
així per tothom, però a mi el que fa que 
m’agradi doblar un paper o un altre no 
és l’actriu, sinó el personatge. M’encan-
taria doblar noies fortes, amb caràcter i 
que siguin lluitadores! La veritat és que 
he tingut la sort de doblar una actriu en 
un sèrie de Netflix, l’Alina Boz, que té 
molta força i m’ha agradat molt”. 

Tot i així, el que més li agrada a la 
Jana de fer doblatge és que es pot rein-
ventar: “Moltes vegades, quan arribes 
a un estudi de doblatge no saps què 
gravaràs, excepte si és una sèrie que 
ja fa temps que estàs gravant. I això és 
molt emocionant. A més, quan fas per-
sonatges t’has de posar a la seva situa-
ció de cada moment i pots interpretar 
diferents estils de persones i sortir del 
que tu ets. A vegades em pregunto: com 
seria ser una persona d’aquest estil? 
Doncs amb aquesta feina ho pots provar 
i ser de mil maneres diferents. No sem-
pre és fàcil, ja que algunes situacions 
costen i són difícils, però sempre és 
divertit”. 

Tot i que no tinc cap ganes que la 
Jana canviï la seva manera de ser, m’en-
canta veure-la gaudir tant posant-se a 
la pell dels altres a través del doblatge i, 
com a cosina gran, només puc desitjar 
seguir escoltant durant molts anys les 
seves mil i una veus. 

Amor 101 és la sèrie de 
Netflix on ha treballat Alina 
Box, una de les actrius que 
li ha agradat més doblar a la 
Jana Massot.
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Berta Martín i Laura Llandrich 
                                                          3r d’ESO

A 3r d’ESO, a l’assignatura de 
llengua catalana i literatura, 
s’han treballat sis dossiers al 

llarg del curs. Cada dossier estava relacio-
nat amb un dels pronoms personals forts i 
incorporava una selecció de textos literaris 
que giraven al voltant d’un tema comú. 

L’últim dossier tenia com a títol “Ells i 
elles: són diversos, tenen la seva identitat 
i les /els hem de respectar”. Els i les alum-
nes han llegit i comentat, entre altres, 
dos llargs fragments de dues obres molt 
rellevants de la literatura catalana con-
temporània: El teu nom és Olga (1986), 
de Josep M. Espinàs, on l’autor reafirma 
la identitat de la seva filla, afectada de 
síndrome de Down, i s’hi acosta sense eti-
quetes; i Quiet (2008), de Màrius Serra, 
que relata la vida familiar al costat del 

seu fill Lluís, afectat d’una greu encefalo-
patia. Publiquem una tria dels enunciats 
del dossier i les reflexions de la Laura 
Llandrich i la Berta Martín, de 3r A.

L’Olga del primer text és una noia 
amb la síndrome de Down. Què 
explica el seu pare, l’escriptor Josep 
M. Espinàs, sobre la manera com 
s’intenta anomenar-la? Què en 
penses tu?
Josep M. Espinàs explica que dos es-
tius abans del naixement de l’Olga va 
anar a un centre que havia fundat el 
doctor Jeroni de Moragas on hi havia 
infants amb discapacitats. Hi va anar 
per realitzar un petit reportatge i el va 
voler titular “La infància disminuïda” 
perquè sabia que aquests mots, i el fet 

Tots som igual de 
diferents

d’anomenar els infants “disminuïts 
mentals”, eren expressions amoroses. 
En canvi, dir-ne “anormals” o “sub-
normals” semblava una bufetada de 
rebuig.

Més endavant, quan ja va ser el pare 
de l’Olga, es va adonar que, si l’expresses 
amb amor, aquest sentiment ja et fa dir 
el mot exacte. Algunes persones poden 
anomenar l’Olga persona “disminuïda”, 
cosa que segons l’autor és veritat, però 
no la veritat completa. Altres persones 
poden qualificar-la de “subnormal”, 
expressió que no es pot amagar. També 
existeix la possibilitat que sigui quali-
ficada de “mongòlica”, que és una altra 
aproximació, o també poden dir que és 
una noia “que té la síndrome de Down”, 
i anomenar-la així amb un to més neu-
tre.

Però la conclusió que n’acaba traient 
és que realment cap mot ni etiqueta que 
ens posa la societat arribarà a descobrir 
com és realment una persona. Simple-
ment se’ns engloba en un col·lectiu pel 
fet de tenir una aparença o una altra, 
però això no descriu la nostra manera 
de ser.

Aquestes persones han nascut amb 
unes discapacitats. És a dir, potser no 
poden pensar o fer alguna acció tal 
com poden pensar-la o fer-la moltes 
altres persones. Però això no vol dir 
que siguin “subnormals” o “anormals”: 
simplement els costa més fer alguna ac-
ció, és a dir, són diferents. En canvi, dir 
que és una persona “amb síndrome de 
Down” em sembla que està més ben dit, 

perquè afirmes que és una persona que 
té aquesta malaltia. Però, si ho mires des 
d’una altra perspectiva, et pots parar 
a pensar: Per què hem de qualificar-la 
així? Per anomenar les altres persones 
no diem “És una persona sense cap 
malaltia”. Si és així, per què sí que ho 
fem amb les persones que en tenen 
alguna? 

Respecte al que he dit anterior-
ment, “que són persones diferents”, vull 
comentar que realment això és el que 
acaba sorprenent més la societat d’avui 
en dia, des del meu punt de vista. Vivim 
en un món en el qual el que és diferent 
ens sembla avorrit. Tots hem de se-
guir els mateixos patrons, les mateixes 
modes, per ser considerades “persones 
normals” quan realment les persones 
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que són diferents són les que tenen una 
personalitat pròpia. 

Finalment, també m’agradaria dir 
que si es qualifiquen les persones el 
que més importa és la intencionalitat i 
la manera com ho dius, no pas el mot 
o etiqueta concrets. Ho pots dir amb 
un to amorós, sense ofendre ningú, o 
ho pots expressar amb fàstic, angúnia, 
ràbia… I això és el que pot ferir més els 
sentiments.
Laura Llandrich
Les persones amb 
discapacitats sovint 
són degradades i 
anomenades de 
manera ofensiva. 
Alguns noms són 
millors que d’altres, 
però, com explica 
el pare de l’Olga, 
un nom no és més 
que això: un nom. 
Perquè les persones 
som molt més que 
un nom. L’Olga és 
molt més que una 
simple etiqueta. No 
hem de deixar que 
les etiquetes que ens 
posin els altres defineixin com som.  

El text explica que sovint ens arris-
quem a creure que som l’únic «jo» de 
debò, quan el cert és que cada un dels 
altres és també un «jo» per a ell mateix, 
i nosaltres som el seu «tu» o el seu «ell». 
Això significa que no hi ha una única 
manera de percebre les altres persones. 

La gent sempre ens veurà d’una forma 
diferent a com ho fem nosaltres matei-
xos. Alguns cops serà millor, d’altres pit-
jor. Tots tenim una imatge exterior, que 
és la que els altres perceben de nosal-
tres, i la nostra manera de veure’ns a no-
saltres mateixos pot ser completament 
diferent. Per això no hauríem de jutjar 
les persones només pel que creiem que 
sabem d’elles. I per això ningú hauria de 

jutjar mai l’Olga 
pel que es veu ex-
teriorment. Ella 
té una malaltia, 
sí. Tots podem 
notar aquesta ca-
racterística. Però, 
de la mateixa 
manera que tu et 
coneixes d’una 
forma diferent a 
com ho fan les 
altres persones, 
ella també és 
molt més que una 
malaltia. Perquè 
tu no coneixes 
realment la 
persona que viu 
darrere d’aque-

lla máscara. No saps què l’emociona, 
com se sent. En resum, no saps res 
d’ella, només coneixes les seves carac-
terístiques més superficials. I aquest 
raonament també el podríem aplicar a 
totes les persones que viuen en aquest 
planeta. Per això és important no jutjar 

les persones abans de conèixer-les real-
ment.
Berta Martín

Després de llegir el fragment de 
Quiet, de Màrius Serra, explica què 
et suggereix l’antítesi entre els títols 
dels dos capítols: VISIBILITAT – 
INVISIBILITAT.
Aquesta antítesi és molt dràstica, te-
nint en compte que estem parlant de 
la importància i de la visibilitat que es 
dona a una persona, i més concreta-
ment a un nen que té una discapaci-
tat. En el cas del capítol “Visibilitat”, 
es pot veure que realment les perso-
nes que es troben l’autor i el seu fill hi 
estan interessades, s’adonen de la seva 
discapacitat i intenten ajudar, volen 
informar-se…

En canvi, en el capítol “Invisibili-
tat” observem que dues persones, quan 
veuen els dos cotxets, s’interessen pel 
fet que siguin pràcticament idèntics, 
però ni l’una ni l’altra es fixen en l’usua-
ri del cotxet. Màrius Serra es posa a la 
defensiva quan diu que el seu cotxet és 
diferent perquè el seu fill és discapacitat; 
no s’ha parat a observar l’altre cotxet, 
en el qual també hi ha un nen amb una 
discapacitat semblant. En el moment en 
què l’altra família l’hi comenta, es queda 
parat.

L’antítesi em suggereix que hem de 
mirar per tothom i no intentar defensar 
sempre el que es podria considerar més 
pròxim a un mateix. Hem de pensar 
que també hi ha altra gent que ho pot 

passar malament. És a dir, hem de mirar 
l’interior de les persones i no pas el que 
tenen o el que aparenten. 
Laura Llandrich
M’agrada molt la reflexió final que fa 
aquest text. Primer, amb la paraula 
“visibilitat” ens dona a entendre que 
moltes persones es fixen en en Lluís 
per la seva cadira, però sovint no 
s’adonen que té necessitats especials, 
fins que el seu pare els ho diu. Aques-
tes escenes em fan pensar en com en 
podem ser, d’ignorants, els humans, 
sense adonar-nos-en. D’altra banda, 
en el capítol “Invisibilitat” trobem 
just el contrari. El pare d’en Lluís, que 
sempre es queixa de la ignorància que 
demostren les persones que jutgen el 
seu fill sense conèixer-lo, es sorprèn 
molt quan ell comet aquest mateix 
error amb un altre nen. Descobreix 
així que el seu fill no és l’única perso-
na que té problemes. Per aquest mo-
tiu el títol passa de “Visibilitat”, quan 
el pare d’en Lluís pensa que el seu fill 
té un problema i per això tothom els 
hauria de tractar de manera diferent, 
a “Invisibilitat”, quan s’adona que el 
seu fill potser no és tan únic com es 
pensava.

A ningú li agrada ser jutjat, però tots 
jutgem les persones desconegudes. Els 
humans som una constant contradicció. 
Només aprenent dels nostres errors tro-
barem la manera d’entendre millor els 
altres i de saber per què fan el que fan.
Berta Martín
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A ra fa un any que l’Isa López 
de Fundació Estany ens 
trucava i ens proposava 

fer un projecte de dansa inclusiva 
amb ells durant aquest curs. No és la 
primera vegada que el nostre Batxille-
rat d’Arts escèniques, música i dansa 
fa un projecte d’aquest tipus. El curs 
2016-17 exploràvem els límits hu-
mans que marquen les nostres vides 
amb Expanding Edges, a les mans del 
ballarí i coreògraf Marcel Bassachs. 
A més, la proposta que ens feia la 
Fundació Estany lligava molt bé amb 
el tema que teníem proposat com 
a fil conductor pel curs 2019-20: la 
música com a eina de transformació 
social. I hi ha cap millor eina que l’art 
per trencar límits que tenim com a 

societat i transformar-la? Així doncs, 
creient en la força del projecte vàrem 
començar a posar fil a l’agulla.

Primerament vam escollir la cançó 
“Believe” del grup The Sey Sisters, ja 
que és una cançó que té molta força i 
un missatge molt potent. The Sey Sisters 
sempre reivindiquen, amb la seva músi-
ca, temes socials per poder reflexionar 
i fins i tot millorar com a societat. A 
més, vam tenir la sort que la discogrà-
fica SateliteK ens va donar els permisos 
per poder-la fer servir, i això no sempre 
passa. “Believe” és un cant de llibertat. 
Vol dir creure, tenir fe, tenir esperança. 
Creure que entre tots i totes les coses es 
poden canviar.  

El mes de setembre ja vam co-
mençar les sessions de dansa inclusiva 

Mira’m, 
escolta’m, 
respecta’m

Departament de Música

a càrrec de la ballarina i coreògrafa 
Neus Canalias. La Neus és coreògrafa i 
coodirectora de la companyia La Mujer 
del Carnicero, i està especialitzada en 
dansa inclusiva. La veritat és que ha fet 
una feina excel·lent i ha aconseguit que 
els nois i noies de la Fundació Estany 
s’hagin sentit part del nostre grup i a 
l’inrevés, i això segurament els ha ajudat 
a ser persones més fortes a nivell social 
i emocional. I als nostres alumnes els 
ha aportat el gran benefici de compartir 
aquesta experiència i conviure-hi en 
primera persona; de ser més empàtics, 
més reflexius en determinades situa-
cions socials. 

Des del primer dia la connexió entre 
tots ells va ser molt forta, i a mesura 
que anaven avançant les sessions, que 

varen finalitzar el mes de febrer, vam 
poder veure com el vincle s’anava fent 
més estret, potent i molt bonic. És per 
aquest motiu que portar a terme aquest 
projecte ha estat una experiència molt 
enriquidora, ja que va molt més enllà de 
la música i de la dansa. En definitiva, la 
música i la dansa esdevenen el vehicle, 
en aquest cas, de transformació social. 

Després de preparar la cançó durant 
tot el primer trimestre, el mes de gener 
vam anar a gravar, per segon any con-
secutiu, als Estudis Ground d’en Jaume 
Figueras. Semblava que el 21 de gener 
el temporal Glòria no volia que anéssim 
a gravar, però per sort en Jaume ens va 
buscar un altre forat per poder enregis-
trar les veus i els instruments. 
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Part de la bonica estètica del vi-
deoclip és deguda a l’original graffiti 
desmuntable, a partir de la paraula 
BELIEVE, que van fer els alumnes de 
l’optativa de visual i plàstica de 4t ESO 
guiats per les mans de l’Adriana Masó, 
la Maria Ros i l’Assumpta Planas. Ens va 
encantar muntar-lo i desmuntar-lo!

Finalment, el 10 de febrer en Gui-
llem Roma va venir a filmar el videoclip 
al Pavelló de Can Puig de Banyoles. Era 
la segona vegada que fèiem un projecte 
amb ell, ja que va filmar el vídeo Some-
thing just like this a la vora de l’estany 
ara fa un parell de cursos. Ens agrada 
molt treballar amb ell perquè sap captar 
amb detall tot el que passa en aquell 
moment: mirades, gestos que parlen per 
si sols sense la necessitat de paraules. 
Ens encanta el muntatge que ens ha 
fet i la manera com va connectar amb 
nosaltres.

El videoclip s’havia de presentar el 
19 de març en el concert dels alumnes 
de Batxillerat a l’Auditori de l’Ateneu, 
però el confinament ens va estroncar els 
plans i vam haver de suspendre l’acte. 
Així que finalment vam decidir publi-
car-lo el 29 d’abril a les xarxes socials, 
amb motiu del Dia Internacional de la 
Dansa. 

Podem dir, doncs, que hem estat 
de molta sort, ja que abans del confi-
nament ja teníem totes les gravacions 
fetes. D’altra manera no hauríem pogut 
acabar el projecte, malgrat que el vàrem 
estrenar d’una manera molt diferent a la 
que havíem imaginat.

El projecte ha servit als nostres 
alumnes del Batxillerat d’Arts escèni-
ques, música i dansa per obrir els ulls 
a altres realitats, per cultivar les seves 
emocions, per establir vincles, per edu-
car a través de la dansa i la música… El 
missatge final és clar:

 “Jo no soc discapacitat. Són els 
ulls, la teva actitud el que em discapa-
cita. Soc tan igual i tan diferent de tu. 
Mira’m, escolta’m, respecta’m! I no em 
sobreprotegeixis. La inclusió comença 
per la teva actitud!”.

 I, com diu la cançó: “You have 
another day to shine”. Tens un altre dia 
per brillar. I realment els nois i noies de 
Fundació Estany i el nostre alumnat han 
brillat... i molt!

https://
www.
youtu-
be.com/watch?v=8jQhmb9lR00
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Black Lives 
Matter a 
través de l’art

Aquesta és la barca del naufragi del 18 
d’abril del 2005 al canal de Sicília, a 96 km 
de la costa de Líbia. Hi moriren entre 700 i 
1100 persones. En sobrevisqueren 28.
L’artista Christoph Büchel recuperà la barca 
per exposar-la a la Biennal de Venècia. La 
barca deixa de ser una barca de naufragi 
que cal estibar i devastellar i esdevé la barca 
nostra, barca simbòlica, memòria col·lectiva 
de vides perdudes al mar.

“Cada vegada que penso en el 
color, és com una declaració 
política.(…) Seria un autèntic 
luxe ser blanca i no haver de 
pensar-hi mai.” 
Emma Amos

Obra de Zanele Muholi (Sud-àfrica, 1972).

Obra de Felicia Abban (Ghana, 1936) i 
de N. Kunyili Crosby (Nigèria, 1983).

“Exagerant la foscor del color de 
la meva pell, reivindico el meu 
ser negre, condició que penso és 
experimentda continuament per 
l’Altre privilegiat.”
Zanele Muholi

Països africans i artistes negres van tenir 
una forta presència a la passada Biennale 
de Venècia, que va incorporar obra de 
contingut polític i reivindicatiu i va des-
tacar la figura de Felicia Abban, la prime-
ra fotògrafa professional coneguda de 
Ghana, per dir-nos que el negre també 
existeix en l’art contemporani.

Obra de Emma Amos  (Atlanta, 1937-2020).

Anna Mas 
Gestora cultural
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M àrius Serra comença 
l’article “L’halterofília de 
l’alteritat” amb aquestes pa-

raules: “L’exercici més complex que ens 
permet la ment humana és posar-nos 
en la pell d’algú (o a les seves sabates, 
per dir-ho a l’anglesa). Ara en diuen 
empatia, però fa anys predominava 
el terme filosòfic de l’alteritat. De tant 
en tant, en l’àmbit artístic es donen 
coincidències nominals que fan palesa 
l’alteritat. Pot passar que apareguin 
dos escriptors coetanis que es diguin 
Josep Carner, i llavors el que no és 
el príncep dels poetes es veu obligat 
a signar amb els dos cognoms: Josep 
Carner i Ribalta”. Tant Josep Carner i 
Ribalta (1898-1988) com Josep Carner 
i Puig-Oriol (1884-1970) van viure 
l’exili i fins i tot van coincidir durant 
una llarga etapa a Mèxic. 

El 2020 és l’Any Josep Carner. Carner 
i Puig-Oriol, per ser exactes. El mes de 

Josep Carner, 
el poeta 
nòmada

febrer Banyoles se sumava a la celebració 
amb una programació pròpia de propos-
tes per difondre la vida i l’obra de l’escrip-
tor, però la pandèmia va obligar a ajor-
nar les activitats. La programació incloïa 
conferències de tres banyolins il·lustres: el 
filòleg Jaume Coll, comissari de l’Any Jo-
sep Carner; el traductor i poeta Salvador 
Oliva i l’escriptor J. N. Santaeulàlia.

Durant aquesta nova setmana de 
confinament, se’ns ha proposat des 
de l’assignatura de català de primer 
de Batxillerat que visualitzem un 
reportatge sobre l’obra i la biografia 
de Josep Carner. Òbviament, sabem 
que aquest autor ha tingut una trans-
cendència important pel moviment 
noucentista català, però la seva obra 
va molt més enllà d’això.

Un expert assegura que no podem 
entendre la literatura catalana i el Nou-
centisme sense Josep Carner, ja que la 

Irina Pérez 
     1r Batx. A

seva obra ocupa pràcticament un segle 
de la literatura catalana. Igualment, 
podríem considerar-lo l’intel·lectual de 
referència a principis del segle XX. 

Carner va patir guerres i l’exili i va 
viure a moltes ciutats. És a dir, sempre 
se l’ha considerat una persona nòmada. 
A més, es creu que era un superdotat, ja 
que va acabar la carrera prematurament 
i va aprendre nombroses llengües. No-
gensmenys, posseïa una manera de fer 
extravagant i un humor agut i temerari. 
Alhora, Carner va ser nomenat secre-
tari de la secció filològica dins l’Institut 
d’Estudis Catalans. Era republicà i va 
ser un dels únics diplomàtics espanyols 
que es va mantenir fidel a la República 
durant la Guerra Civil.

 Una de les coses més sorprenents 
de Carner és que va inventar-se moltes 
paraules que actualment podem tro-
bar al diccionari, perquè va viure vint 
anys de la seva vida sense que existissin 
les normes ortogràfiques. Per tant, va 
ajudar a fer créixer la capacitat expres-
siva del català. També estava molt atent 
a la natura, en contraposició als poetes 
moderns, i els seus contemporanis ja 
l’anomenaven príncep dels poetes.

El seu llibre La paraula en el vent és 
possiblement el primer llibre de poesia 
amorosa autènticament modern de la 
poesia catalana. D’altra banda, va viatjar 
per tot el món i va viure uns quants 
anys a Mèxic. Amb la intenció d’expres-
sar el seu amor pel país que el va acollir 
durant l’època d’exili, va escriure Nabí, 
que va ser el poema més ambiciós de 

la seva carrera i és considerat el gran 
poema català del segle vint.

Finalment, cal ressaltar que va ser 
un autèntic patró de la cultura catalana 
i un intel·lectual europeu amb molts 
contactes internacionals.
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El dia revolt
Fes batre de nou el cor que s’enuja;
per cel, terra i mar emporta’t en folla escomesa la vida planyent,
oh dia revolt de sol i de pluja,
¡oh dia esquinçat de sol i de pluja i de vent!

Qui sap si seran amargues o pies tes deixes?
Hi ha ocells que t’afronten i d’altres que fugen als nius.
Les frondes, el cel, la boira, la gorga, les bruixes mateixes
no saben si plores o rius.

Potent, en la nau abats el cordatge, regires la vela rompuda;
trontolles els arbres del cim a la rel,
i menes quadriga que va a la batuda
dels núvols de flama que munten a l’era del cel.

Escampes llavors, polsegueres, auguri de mort i de vida;
t’emportes les fulles cantant, a l’atzar;
i clapes de llum la terra atuïda,
i voltes de rares escumes els pàl·lids miralls de la mar.

Regolfa ta veu per dins de la serra
i sonen les balmes d’aquesta clamor:
Desvetlla’t, oh cor de la terra!
que viuen i juguen encara, cadells de Cibeles, la Ira i l’Amor.

Trasbalses la pau en ta via;
l’esclat de ta febre val tot un seguit de centúries; què hi fa si, de cop, les consum?
I fins de les fosses aixeques follia
i esborres l’antiga rodera del seny i el costum.

¿Qui ha vist com avui dansar la tempesta
i aquests diamants en flors tremoloses d’esglai,
i aquesta claror, com una desfeta ginesta,
que alegra i endola l’espai?

¡Oh dia revolt de sol i de pluja daurada,
oh dia esquinçat de sol i de pluja i de vent,
Mudança amb un elm de colors, menyspreant cada inútil durada,
desig renovant, desig rebatent!

Salut a la tendra donzella
que vela son pit, adés borronat;
a cada semença que romp la tavella,
a qui ja bategui, frisant d’ésser nat.

Salut a la vida, del fons de la força infinita,
jamai destriada pel savi ni dita en cançó;
i a la visió, en signes volubles escrita,
sospirant al lluny en dispersió.

¿Serà que l’acuit, que els aires trasmuda,
cridi la Victòria, a so de trompetes, de cants i renills?
Salut a la Pàtria, en saba de segles crescuda;
Salut a la Pàtria, no encara nascuda
com l’hem somiada sos fills.

                                                       Josep CARNER

Il·lustracions fetes per Naila Juanola, Júlia Irvine, Cinta Garcia i Anna Puigdemont de 4t d’ESO 
(optativa de Visual i plàstica).
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Il·lustracions fetes per Bruna Gonzalez, 
Ivet Sanchez, Joel Gil, Iman El Asri i 
Huiping de 1r d’ESO (optativa de Visual i 
plàstica).

“Com les maduixes”

Menja maduixes l’àvia d’abans de Sant Joan;
per més frescor, les vol collides d’un infant.
Per’xò la néta més petita, que és Pandara,
sabeu, la que s’encanta davant d’una claror
i va creixent tranquil·la i en admiració
i a voltes, cluca d’ulls, aixeca al cel la cara,
ella, que encar no diu paraules ben ardides
i que en barreja en una música els sentits,
 cull ara les maduixes arrupides,
 tintat de rosa el capciró dels dits.
Cada matí l’asseuen, a bell redós del vent,
 al jaç de maduixeres.
I mira com belluga l’airet ombres lleugeres,
i el cossiró decanta abans que el pensament.
Li plau la corretjola i aquell herbei tan fi,
i creu que el cel s’acaba darrere del jardí.
En va la maduixera son bé de Déu cobria;
en treure les maduixes del receret ombriu,
Pandara s’enrojola, treballa, s’extasia:
si n’ha trobat més d’una, aixeca els ulls i riu.
Pandara sempre ha vist el cel asserenat;
ignora la gropada i el xiscle de les bruixes.
És fe i és vida d’ella la llum de bat a bat.
El món, en meravelles i jocs atrafegat,
és petit i vermell i fresc com les maduixes.

                Josep CARNER, d’Els fruits saborosos 
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Trasbalses la pau en ta via;

l’esclat de ta febre val tot un seguit de centúries;què hi fa si, de cop, les consum?
Il·lustració feta per Mar Juanola (1r de Batx. artístic).
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Il·lustració feta per Êmily Planas (4t d’ESO).
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confi-
na- ment



Il·lustracions fetes per Clàudia Farinya, Naila Juanola, Júlia Irvine, Èmily Planas i Júlia 
Padrosa (4t d’ESO i 1r de Batx.).

Èmily  

 

  
 
 
 
 

“Des de dins”
Creativitat durant el confinament
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Il·lustracions fetes per Laura Campistols i Ferriol Rovira (1r de Batx. artístic).
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D urant aquest confinament els 
alumnes de l’optativa d’arts 
escèniques de 4t d’ESO han 

fet diverses tasques. Com que no ens 
hem pogut veure físicament i el tea-
tre necessita l’espectador, el que han 
fet són diversos vídeos per tal que 
poguessin exposar el seu potencial 
escènic. 

El mes de maig teníem previst estre-
nar l’obra de teatre Vida a mida, escrita 
pels banyolins Clàudia Cedó i David 
Marcé. L’havíem de representar al Teatre 
Municipal de Banyoles i a la Mostra de 
Teatre d’INS públics de les comarques 
gironines a Blanes, però el confinament 
ens va agafar enmig dels assajos i vam 
haver d’aparcar el projecte en format 
presencial.

Com que ja havíem fet el repartiment 
dels personatges, la primera tasca va ser 
fer un vídeo amb les reflexions sobre com 
vivia el confinament el seu personatge. 
En el vídeo es poden veure les reflexions 
d’una encarregada, un treballador de su-
permercat, una doctora, una noia de 20 
anys que pateix bullying, la seva germana 
i una amiga. Tot plegat, un treball audio-
visual on es poden captar a través de l’art 
dramàtic algunes de les reflexions que 
segurament persones del nostre voltant 
han pogut viure en aquest confinament.

Com han viscut el 
confinament els 
personatges de 
l’obra de teatre de 
4t d’ESO?

Gemma Olivas
Professora d’arts escèniques



D urant aquests dies de confi-
nament, qui més qui menys 
ha escoltat o llegit notícies 

que es refereixen a períodes històrics 
del passat en què l’esclat d’altres 
pandèmies o cataclismes van marcar 
les vides de milions de persones. Un 
d’aquests moments històrics és la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1918), 
que apareix com el prototip de la 
conflagració bèl·lica moderna a causa 
del nombre aclaparador de milions de 
morts i ferits; la incorporació a files, 
voluntària o obligatòria, de civils; l’ús 
extensiu de tecnologia armamentís-
tica com la metralladora, el llançafla-
mes, el gas verinós, el submarí, el tanc 
o el bombardeig contra la població 
civil. El nostre imaginari cultural del 

conflicte de 1914 s’associa sovint als 
efectes de la guerra de desgast que es 
va començar a estendre sobretot l’any 
1916, amb les sagnants batalles de 
Verdun i del Somme, i que consistia 
en la cruel tàctica de l’esgotament 
físic i moral de l’enemic. En un dia, 
l’u de juliol de 1916 (inici de la batalla 
del Somme), es van produir gairebé 
58.000 baixes en les tropes britàni-
ques (amb més de 19.000 morts i 
2.000 desapareguts). Durant els cinc 
mesos d’enfrontament els soldats 
francesos i anglesos només havien 
avançat 9,5 km, en unes condicions 
inhumanes: el bombardeig eixordant 
de l’artilleria, els atacs frontals en un 
paisatge lunar de cràters, fang o guix, 
els efectes monstruosos del gas que, 

La lectura com a 
salvació 
Estratègies de supervivència psicològica durant la 
Primera Guerra Mundial

Mireia Llorens

sovint, produïen més baixes en les 
pròpies tropes que en les de l’enemic; 
el filferro espinós, els projectils, els 
obusos o les granades. La mateixa 
naturalesa del món subterrani i la-
beríntic de la trinxera, de la paràlisi i 
l’estancament sota condicions d’extre-
ma duresa —rates i paràsits, nutrició 
i higiene deficients, manca de des-
cans, bombardeig constant, impre-
visibilitat de l’enemic i una sensació 
angoixant de vulnerabilitat, entre 
altres factors— provocava sovint una 
greu desestabilització psíquica en els 
combatents. 

Aleshores, a quines estratègies de re-
sistència recorrien per suportar aquella 
quotidianitat terrible en el seu confina-
ment subterrani? En el cas dels brità-

nics, a banda del suport mutu entre els 
companys d’armes, també es va estendre 
un sentit irònic de la vida diària que 
es traduïa en el conreu de les antítesis. 
Així, a banda del record continu de 
la llar simbolitzada en el paisatge i la 
vegetació, gairebé pastorals, els soldats 
solien batejar les trinxeres amb noms 
i rètols que evocaven carrers, parcs o 
jardins dels seus pobles o ciutats (“Rose 
Trench”, “Canterbury Avenue”, “Orchard 
Alley”...), però també passatges de la 
Bíblia, sobretot dels Salms o l’Apoca-
lipsi (“Death Valley”...), que recordaven 
la fragilitat de la vida en temps de 
guerra. Per contra, el revers demoníac 
del front s’expressava amb el llenguatge 
de la mitologia o de l’escatologia bíblica 
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i, sobretot, als temes de l’Hades, l’In-
fern, Harmagedon o Gomorra.

Sens dubte, però, la lectura i l’escrip-
tura van esdevenir autèntiques pràcti-
ques de salvació psicològica durant la 
guerra. La literatura com a entreteni-
ment, a banda del teatre o el music-hall, 
era un hàbit generalitzat entre la pobla-
ció perquè no hi havia ràdio ni televi-

sió, i el cinema tot just començava. Per 
tant, fins i tot els soldats que no havien 
rebut una sòlida educació coneixien 
alguns passatges de la Bíblia i, sobretot, 
d’El viatge del pelegrí (John Bunyan, 
s. XVII), però també d’algun poeta 
popular com Thomas Hood. Mentre 
que, entre els oficials i soldats britànics 
que havien gaudit d’una formació més 
privilegiada, va ser molt popular l’edició 

de 1915 de l’Oxford Book of English 
Verse, una antologia de la millor poesia 
en anglès des del segle XIII fins al 1900. 
Trobem exemples en tres dels escriptors 
i combatents britànics més coneguts. 
Robert Graves, que durant la guerra 
llegia, entre d’altres, Samuel Butler o 
poetes com Blake i Keats. Graves va 
conèixer Siegfried Sassoon quan es va 

fixar per casualitat en el llibre que llegia 
aquest darrer, els assajos de Lionel     
Johnson. Tots dos van començar a 
conrear una gran amistat, així com 
la lectura i l’escriptura de poemes que 
publicarien mentre lluitaven al front i 
que formen part de les antologies de la 
poesia antibel·licista per excel·lència. 
Sassoon era també un gran admirador 
de Thomas Hardy, les obres del qual el 

van acompanyar sempre a primera línia. 
Un altre amic comú que havia combatut 
al front oriental, lluny de les trinxe-
res, T. E. Lawrence, més conegut com 
Lawrence d’Aràbia, escrivia a Graves 
l’any 1927 que durant la guerra al desert 
sempre portava a la seva motxilla la 
Morte d’Arthur, sobre el mite artúric 
(Thomas Malory, s. XV), Aristòfanes i 
l’Oxford Book of English Verse. 

Malgrat tot, per molt que la literatu-
ra i un servei postal eficient que aconse-
guia fer arribar cartes i paquets al front 
alleugerissin ocasionalment el patiment 
d’aquests soldats, molts d’ells, inclosos 
els esmentats abans, no van poder evitar 
patir algun desordre mental associat a 
la neurosi de guerra, o el que en el seu 
moment es denominava “shell-shock”. 
Sassoon va haver d’ingressar l’any 1917 
a un hospital psiquiàtric escocès per 
rebre tractament, on va conèixer un 
altre pacient, Wilfred Owen, que es 
convertiria en un poeta cèlebre. Owen 
va morir dies abans de l’Armistici i entre 
els seus poemes, que Sassoon contribui-
ria a publicar, s’inclou “Strange mee-
ting” (“Estrany encontre”), que conté 
alguns dels versos més bells i colpidors 
que s’han escrit mai sobre qualsevol 
guerra. El poema reprodueix la trobada 
en un indret pertorbador, que bé pot 
ser l’infern, entre dos soldats morts que 
havien lluitat en bàndols oposats. Més 
enllà del conflicte i de l’odi que els havia 
enfrontat, comparteixen, ara ja massa 
tard, la consciència del que s’oculta en 
qualsevol batalla i sobre la qual volen 

advertir: “Parlo de la veritat no dita, la 
pena en la guerra, la pena que la guerra 
destil·la”. Finalment, “la pena de la 
guerra” es va traduir en un gran nombre 
d’obres literàries que encara avui ens 
interpel·len sobre la futilitat de qualse-
vol bel·licisme.

NOTA BIOBIBLIOGRÀFICA
Mireia Llorens Ruiz (1970) és llicenciada en 

filologia catalana per la Universitat de Girona i 
doctora en literatura comparada per la Univer-
sitat Pompeu Fabra. Ha publicat, entre altres, els 
llibres Autobiografía y ficción épica. Lectura 
de T.E. Lawrence (2004) i Siegfried Sassoon. 
L’experiència de la Gran Guerra i la seva trans-
formació literària (2011). Treballa com a cap de 
l’àrea de serveis a les persones de l’Ajuntament 
de Banyoles.

També és mare d’un alumne de 3r d’ESO, 
l’Eduard Font.
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L a pandèmia de la Covid-19 
ha afectat, com cap altra en 
els darrers cent anys, el con-

junt de la societat mundial. No obstant 
això, no és la primera de la història amb 
conseqüències tan globals. Entre les 
més conegudes hi ha l’anomenada “grip 
espanyola”, de principis de segle XX, o la 
Pesta Negra durant l’època medieval. El 
món clàssic no és aliè a aquest fenomen. 
Les pandèmies d’aquesta època són poc 
conegudes perquè la informació que ens 
ha arribat és escassa i molt fragmentada. 
Malgrat tot, les notícies que ens aporten 
les fonts escrites literàries clàssiques són 
suficients per entreveure aquests episodis 
i copsar-ne les principals característiques 
i conseqüències.

Una de les més conegudes és la 
que s’inicià a Atenes l’any 430 aC quan 
aquesta s’enfrontava a Esparta en 
l’anomenada “Guerra del Peloponès”. 
Les condicions de vida de la població 
atenesa en aquells moments van facilitar 
la propagació de la pandèmia, que va 
provocar la mort de moltes persones, 
inclosa la del seu líder polític, Pèricles, 
l’any 429 aC.

La Roma antiga tampoc se n’escapà. 
N’hi va haver al llarg de tota la seva his-
tòria. Un dels episodis més importants 
va tenir lloc a la segona meitat del segle 
II, quan Roma es trobava en el punt 
àlgid del seu imperi i estava governada 
per una dinastia coneguda amb el nom 
d’Antonina, els membres de la qual han 

Una pandèmia 
de verola durant 
l’Imperi romà?

Josep Burch
Professor titular d’Arqueologia de la 
Universitat de Girona

donat alguns dels emperadors romans 
més celebres, com Adrià o Marc Aureli.

Segons es pot interpretar del que 
afirmen els escriptors antics, l’origen 
d’aquesta pandèmia s’ha de situar als 
territoris orientals de l’Imperi, aquells 
que actualment coneixem com a Orient 
Mitjà, encara que hi ha algun investiga-
dor actual que considera que, en reali-
tat, provenia de la Xina i que va arribar 
a l’Imperi romà a través de les rutes 
comercials que unien ambdós territo-
ris. Vingués d’on vingués, sembla força 
clar que la pandèmia, des d’Orient, es 
va escampar arreu i que els causants 
foren els legionaris que a l’any 164 dC es 
trobaven lluitant en la frontera oriental 

de l’Imperi sota les ordres del coempe-
rador, Luci Ver. 

L’afectació territorial de la pandèmia 
és molt discutida entre els investigadors. 
Alguns consideren que afectà, en línies 
generals, el conjunt dels territoris impe-
rials. Per contra, altres consideren que 
es va focalitzar sobretot a la seva meitat 
oriental, encara que també colpejà amb 
força la ciutat de Roma. Precisament 
allà és on el metge Galè va poder cons-
tatar els símptomes que va descriure en 
una de les seves obres. Gràcies a aquest 
fet, la majoria dels historiadors actuals 
que han investigat sobre aquesta qüestió 
coincideixen que va ser una pandèmia 
de verola.
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Atès que la informació és molt 
parcial, les interpretacions sobre el grau 
d’afectació a la població també són molt 
dispars. Algunes investigacions consi-
deren que la pandèmia va provocar la 
mort d’entre 3 i 5 milions de persones, 
és a dir, entre el 7 i el 10% de la població 
de l’Imperi, especialment la que vivia a 
les ciutats. Altres consideren que el per-
centatge podria ser encara més elevat, 
atès que va ser en aquest moment quan 
es va introduir la verola a la Mediterrà-
nia, la població de la qual no n’estava 
immunitzada. També s’ha discutit molt 
sobre si fou aquesta pandèmia o un re-
brot o una altra la que va causar la mort 
de l’emperador Marc Aureli l’any 180, 
però sobre aquesta qüestió no hi ha res 
encara definitiu.

I quant va durar aquesta pandèmia? 
Pel cap baix uns cinc/sis anys, entre 
el 164/165 i el 170 dC.  Ara bé, en els 
següents anys es varen produir nous 
episodis pandèmics, potser diferents o 
potser rebrots de la del 164/165. Fins i 
tot, alguns d’ells sembla que causaren 
més mortaldat a la ciutat de Roma que 
el que acabem de descriure, com el del 
189, sota el govern de l’emperador Cò-
mode, que provocà diàriament milers 
de morts.

Com varen afectar aquestes pandè-
mies la història de Roma? Van marcar 
la fi del període d’esplendor? No sa-
bem en realitat com van afectar la vida 
quotidiana de les persones en els anys 
posteriors, però sí sabem que l’Imperi 
romà d’Occident, encara que en alguns 

moments a empentes i rodolons, no 
va desaparèixer fins 300 anys després 
d’aquesta enorme pandèmia, el 476 dC, 
quan el darrer emperador, Ròmul Au-
gústul, fou deposat per un d’aquells que 
els romans anomenaven bàrbars. 

Imatges de la pesta negra a l’edat mitjana.

La grip espanyola.

Miniatura del segle VI dC de l’obra De Materia Medica de Dioscorides (c. 40-90 dC). Biblioteca 
Nacional d’Àustria.
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A lgunes grans pel·lícules de 
la història del cinema tenen 
com a eix bàsic el confina-

ment, encara que no necessàriament 
relacionat amb una pandèmia com la 
del Covid-19. No obstant això, la sen-
sació de reclusió, d’aïllament social o 
d’un món restringit a la pròpia casa 
que podem sentir aquests dies també 
queda reflectit en aquestes pel·lícules.

Una d’elles fou una pel·lícula diri-
gida per Alfred Hitchcock l’any 1954 
que porta per títol Rear Window (La 
ventana indiscreta). 

La ventana indiscreta és l’adapta-
ció, força lliure, d’un relat de Cornell 
Woolrich (conegut amb el pseudònim 
de William Irish), escriptor nord-ame-
ricà de novel·les de misteri que també 
va escriure La novia vestía de negro, 

portada al cinema pel director francès 
François Truffaut.

La pel·lícula té com a protagonista 
un fotoperiodista que ha de romandre 
al seu pis en una cadira de rodes  per 
culpa d’un accident laboral. Mentre 
dura el confinament es dedica a ob-
servar els veïns des de la seva finestra, 
amb uns prismàtics o amb una càmera 
fotogràfica amb teleobjectiu. 

El fet que l’acció transcorri a l’estiu 
comporta que els veïns facin vida a les 
terrasses i obrin les finestres dels seus 
pisos, la qual cosa permet que la seva 
vida privada quedi exposada a ulls del 
protagonista. D’aquesta manera observa 
situacions i persones molts diverses, 
cadascuna d’elles en el seu microcos-
mos particular: una atractiva ballarina 
amb una vida social molt activa, una 

El confinament 
al cinema: 
“Rear 
Window”

Montse Estévez 

senyora sola que simula una vida social 
inexistent, una parella que viu els seus 
primers dies com a casats… i, espe-
cialment, un veí amb una dona malalta 
al llit que el protagonista sospita que 
l’acaba assassinant. 

Com heu pogut deduir, l’argument 
gira entorn de dues sensacions bàsi-
ques: la curiositat (també es parla de 
“voyeurisme”) i la representació d’allò 
observat que una persona construeix 
subjectivament: qui de nosaltres no ha 
observat en algun moment d’aquests 
dies de confinament què passava en el 
món exterior, és a dir, fora de la pròpia 
casa? Qui de nosaltres no ha interpretat 
un fet observat? Qui de nosaltres no 
ha observat què fan els altres des de les 
nostres finestres actuals (Instagram, 
Facebook...)? Tot plegat presentat des de 
la intriga que reté la mirada i interès de 
l’espectador i que és una de les marques 
del director. Recordeu que a Alfred 
Hitchcock l’acompanya moltes vegades 
el tòpic de “el rei del suspens”.

Els crítics de cinema remarquen els 
valors tècnics d’aquest film. Podem triar 
un exemple: Hitchcock va ser pioner 
en l’ús de la càmera subjectiva. Moltes 
escenes estan gravades des del punt de 
vista del protagonista; fins i tot els plans 
més propers queden justificats perquè 
ell té un càmera amb objectiu… Tam-
bé el fet de no haver-hi salts temporals 
ajuda l’espectador a compartir el que 
succeeix a la ficció.  

Una de les curiositats de les pel·lí-
cules d’Alfred Hitchcock són els seus 

cameos. En trenta-vuit de les seves 
pel·lícules apareix breument. En el cas 
concret de La ventana indiscreta, a 
l’inici del film (minut 0:25) surt la figura 
inconfusible del director donant corda 
al rellotge al pis d’un pianista.

Per acabar de situar la figura 
d’aquest director, podem recordar 
algunes de les seves pel·lícules que han 
passat a la història del cinema, amb 
escenes tan impactants que han quedat 
immortalitzades a la nostra memòria: 
Psicosis, Los pájaros, Con la muerte en 
los talones, Vértigo, Recuerda…

Els protagonistes i el director en un descans del 
rodatge.

El protagonista, interpretat per James Stewart.

50 | CONFINAMENT CONFINAMENT | 51



Tiny 
Houses

Joana Plana Ortiz, exalumna del Brugu-
lat, és estudiant de 4t d’arquitectura a la 
UdG. El seu treball Tiny Houses forma 
part d’un projecte que, un cop editat 
en forma de llibre d’art, s’integrarà a la 
col·lecció de l’Sketchbook Project de 
la Brooklyn Art Library de Nova York. 
Espais diminuts, art majúscul. 

 
Ella mateixa ens el presenta:

“As an Architecture student, I spend 
many hours analysing, drawing and 
projecting buildings.

This collection is a process of abs-
traction; how a basic shape, a colour 
and some details repeated over and 
over result each time in a different tiny 
house. No two are the same.

I had fun going back to a kid’s vision 
of architecture and the world around 
us. Enjoy the unique stories each tiny 
house holds”.
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L a segona edició de la Bioma-
rató que hem organitzat al 
Brugulat ha estat ben diferent 

de la primera. Amb l’obligat confina-
ment del mes d’abril, durant uns dies 
ens vàrem plantejar la possibilitat 
d’anul·lar-la. Però una primavera com 
la que hem viscut, amb els seus dies 
de pluja i de sol, el verd dels camps 
i un silenci com feia temps que no 
hi havia en tota la ciutat, mereixia 
d’alguna manera ser immortalitzada. 
És per aquesta raó que vàrem decidir 
continuar endavant amb una bioma-
rató des de casa. Tancats a casa, però 
amb la càmera a punt per fer fotos de 
tots els éssers vius que podíem veure 
des de finestres i balcons. Al final, 
més de 80 observacions d’insectes, 

d’ocells, de plantes i de rèptils. Tot 
un petit món que, amb les presses 
de cada dia, sovint no ens aturem a 
observar.

La Biomarató (a nivell mundial, City 
Nature Challenge) està organitzada pel 
Natural History Museum de Los Ange-
les i la California Academy Of Sciences. 
Té un format de competició, tot i que 
aquest any, tenint en compte les cir-
cumstàncies, no s’ha fet cap classificació 
de les ciutats amb més observacions. A 
l’Estat espanyol hi participen Madrid, 
Barcelona i Banyoles, però a nivell mun-
dial hi ha més de 100 ciutats, de manera 
que és curiós veure el nom de Banyoles 
entre Baltimore (Maryland) i Bedford 
(New York). Les fotografies es pugen a 
l’aplicació Natusfera, on la comunitat 

Biomarató en 
confinament 
2020

Rafel Juanola

científica les ha anat identificant per així 
tenir un mapa dels éssers vius de la co-
marca. Aquest any no vàrem poder fer 
les sortides d’observació de papallones 
i d’ocells, però tot i això pensem que ha 
estat una gran experiència.

Us convidem a visitar el projecte 
Biomarató Banyoles 2020 a Natusfe-
ra. Allà hi trobareu tots els éssers vius 
d’aquesta primavera que s’acaba. Per 
exemple, el verdum (Chloris chloris) que 
venia a menjar cada matí a la menja-
dora del jardí. L’escarabat del romaní 
(Chrysolina americana) amb els seus 
espectaculars reflexos irisats. Entre les 

pedres, buscant el sol, la sargantana 
(Podarcis hispanica). Amagades entre la 
mala herba del marge, les petites flors 
vermelles del morró (Lysimachia ar-
vensis). I com aquestes un munt d’altres 
espècies, algunes encara sense identifi-
car. Ens hi ajudeu?
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Els professors de Socials i Visual i plàs-
tica ens varen demanar un dibuix sobre 
Grècia.  Era el 20 d’abril i estàvem al pic 
de la pandèmia.
Encara no tenia del tot clar com realit-
zar el dibuix, però finalment vaig pensar 
que el coronavirus era una bona idea 
per relacionar-lo amb Grècia. 
Buscar informació i crear la història no 
em va ser difícil. El complicat va ser el 
dibuix. Sense saber dibuixar, vaig agafar 
el llapis i em vaig posar a traçar línies...
Va sortir millor del que esperava.
 

El còmic
Rita Cantó 

1r d’ESO D
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Fragments dels diaris del 
confinament (1r i 2n ESO)
La situació causada pel coronavi-
rus ens va sobrevenir i va canviar la 
manera de comunicar-nos amb els 
alumnes. Els vam escriure un correu 
electrònic dient-los que aquest seria 
el nostre nou mitjà de comunicació. 
Els vam dir que, com que tindrien 
molt de temps per estar a casa, els 
aniríem enviant tasques cada dilluns 
perquè les fessin durant la setmana 
i la primera va ser escriure un diari 
on recollissin el més important que 
hagués passat aquell dia. Havien de 
posar-hi un títol que els agradés i la 
data. 

Carme Bernat i Sònia Riera

21 de març
Avui és dissabte, però no per això 

és menys important. Avui és l’aniversari 
de la meva

tia “loca” preferida. Es diu Teresa 
i compleix quaranta-tres anys. Ella viu 
a Crevillent, un petit gran poble de la 
comarca del Baix Vinalopó. Li diguem 
que està “loca” perquè és molt divertida, 
atrevida i amb moltes ganes d’agafar 
aranyes, cucs i tota mena de bitxos que 
no saps ni que existeixen. Li he enviat un 
missatge de felicitació. Espere veure-la 

aviat i poder celebrar tots junts el seu 
aniversari!

 
Josep Penalva (1r A)

25 de març
Avui a la tarda, he jugat a bàdmin-

ton una estona al jardí i he fet tots els 
deures que havia de fer (cada setmana 
en posen més!)

Al matí se’ns han escapat les galli-
nes del galliner i han corregut una bona 
estona pel jardí, i gairebé se’ns escapen 
al carrer. He hagut de perseguir-les, 
tornar-les a dins del galliner i tapar el 
forat per on s’havien escapat! He fet un 
bon exercici físic!

Pablo García (1r A)

Diumenge 22 de març
Avui he jugat a un joc que és d’ori-

gen xinès. Has de triar un personatge, 
per exemple: un guerrer, un mag, un 
elf... Segons el que tries, tens diferents 
poders. Els sis jugadors competeixen 
entre ells. Cada jugador té aproxima-
dament set torres. Sis d’aquestes són 
torres petites que estan situades al 
camí fins arribar a la torra més gran, 
que és l’última. S’han de derrotar totes 
les torres petites abans de la gran, i no 
és gens fàcil perquè tots els jugadors 
posen obstacles per impedir derrotar-la.

Huiping (1r A)

Divendres 27 de març
Avui divendres m’he despertat i he 

sortit a fora al jardí. He posat la barca 
a la piscina, he agafat un got de llet i 
m’he posat a prendre el sol. Després 
d’esmorzar, m’he posat a fer els deures 
fins a les dues, perquè ja era hora de 
dinar. Havent dinat hem fet un escape 
room amb els meus pares i ja ens ha 
tocat l’hora de sopar. Llavors hem mirat 
un capítol de la meva sèrie i me n’he 
anat a dormir.

Ulrik Ruiz (1r A)

Dijous 19 d’abril
Avui he somiat que coneixia l’Emma 

Watson i a la Millie Bobby Brown. Com 
sempre, m’he despertat i he vist que era 
un somni. Sempre igual. Estic tornant 
a llegir Percy Jackson i de veritat que 
m’encanta. Crec que és la millor col·lecció 
de llibres de l’univers junt amb Harry 
Potter i Eragon.

Divendres 20 d’abril
Avui he seguit la rutina de sempre, 

però al final del dia, en el meu temps 
lliure, he agafat l’ordinador i he començat 
a escriure el meu llibre. Estic escrivint un 
llibre sobre un nen que té poders i que 
és l’hereu del tron del seu planeta, però 
ell no ho sap i els monstres, a les ordres 
del rei que governa, l’ataquen. 

Escriure un llibre és molt difícil 
perquè les coses no quadren, i haig de 
tornar al principi de tot i canviar el que 
he escrit.

Íngrid Arbiol (1r A) 
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Dilluns 30 de març
 Avui he llegit un llibre que es diu  

Com un miratge, de Maria Mercè Roca. 
Tracta sobre un nen que viu en un petit 
poble de la muntanya dels Pirineus. Es-
pera com cada any l’arribada de l’estiu, 
però no arriba mai. Però aquest any tot 
és diferent: arriba la Salut, una nena 
de 12 anys més o menys, alta i prima, 
molt guapa i atractiva. I li farà desco-
brir moltes coses al nen. És un llibre per 
a totes les edats i és molt entretingut, el 
recomano a tothom!

Janna Rovirola (1r A)

Dilluns, 18 de març
Avui m’he aixecat relativament aviat, 

a les vuit. M’he dutxat, m’he vestit i he 
baixat a esmorzar llet amb cereals. Tot 
seguit m’he posat a fer deures, tal com 
marca la meva rutina d’aquests dies 
tancada a casa.

Després de dinar he estat una esto-
na al sofà mirant la tele, a continuació 
he estat jugant a jocs de taula amb els 
meus veïns fins que ha sigut l’hora de 

sopar, després m’he posat al llit i... Bona 
nit!

Dimarts, 17 de març
Avui m’he aixecat a les deu, he 

esmorzat i m’he posat a fer deures com 
cada matí, després he estat mirant la 
tablet durant una estona fins que ha 
sigut l’hora de dinar. La veritat és que 
ja estic una miqueta cansada d’estar 
tantes hores a casa i no poder sortir 
al carrer. Aquesta tarda he estat 
mirant una pel·lícula, després m’he estat 
arreglant l’habitació fins que ha arribat 
l’hora de sopar. Tot seguit m’he posat el 
pijama i he anat a dormir.

Dimecres, 1 d’abril
Avui m’he aixecat molt aviat, a les 

set, i per això he acabat els deures 
abans. Després he mirat la tablet 
durant una estona fins que ha arribat 
l’hora de dinar. Després he estat mirant 
la tele. Tot seguit he fet videotrucada 
amb les amigues i, més tard, abans de 
sopar he jugat al Catan (joc de taula) 
amb els meus pares. Tot seguit estava 
tan cansada que me n’he anat a dormir.

 

Dissabte, 4 d’abril
Avui dissabte he d’acabar totes les 

tasques de la setmana, perquè així demà 
diumenge podré tenir el dia lliure, evident-
ment si tinc temps per acabar-ho tot. 
Aquesta tarda he jugat al Rummi, un joc 
de taula que ens agrada molt. Consisteix 
a fer escales cap amunt i cap avall de 
números, és a dir: 1, 2, 3…  o  3, 2, 1… És 
molt divertit i és per passar l’estona…

Diumenge, 5 d’abril
Ahir per sort ho vaig acabar quasi 

tot, per avui només he d’acabar una 
tasca, d’Expe, i enviar la redacció 
d’Anglès. Per sort no és gaire cosa. 
Per Setmana Santa, no ens han posat 
deures, però ens han dit que després 
farem la mateixa feina que fèiem a 
l’institut, ho farem a casa. Farem més 
videotrucades amb profes i totes les 
tasques començaran a ser avaluables, 
ja que començarem el tercer trimestre!

Rita Cantó (1r B)

25/03/20
Avui m’he despertat a les 9.34 

perquè el meu germà m’ha despertat. 

Després he anat a esmorzar galetes 
MARIA. Seguidament he mirat el mòbil 
per saber si m’havien enviat missatges. 
Quan he acabat he seguit fent els 
deures igual que ahir.

27/03/20
Avui m’he despertat una mica tard, 

he esmorzat cereals, i seguidament he 
anat a ajudar el meu oncle a apuntar 
algunes coses sobre un cotxe que està 
muntant. A continuació he dinat llenties 
amb salsitxes i he acabat de mirar una 
pel·lícula que ja havia començat, que es 
diu Swiper, i fins ara he estat revisant 
que no m’hagués deixat deures per fer 
aquesta setmana..
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31/03/20
Avui m’he despertat i tenia un 

fred increïble. M’he vestit, he obert el 
portàtil, m’he posat música (Someone 
you loved, de Lewis Capaldi). I tranqui-
l·lament m’he posat a fer els deures. 
Després d’una estona he anat a dinar 
pasta. He jugat amb el meu germà, he 
mirat La casa de papel amb la meva 
mare i així ha acabat el meu dia.

01/04/20
Avui m’he despertat, m’he vestit, 

m’he pentinat, he parlat una estona 
amb les meves amigues i he obert el co-
rreu de l’institut per mirar com s’havia 
de fer per entrar a la videoconferència 
que hi haurà avui a les 12 del matí. He 
tingut molt mala sort perquè no m’ana-
va bé el micròfon.

Júlia Casadevall Rosa (1r C)

Dimarts 17 de març de 2020
Dimarts 17 de març em vaig aixecar 

i vaig anar a esmorzar. Després vaig 
anar a la meva habitació a fer deures i 
a llegir. Seguidament, vaig anar a dinar 
i, havent dinat, vaig mirar una mica la 
televisió. A continuació, vaig pujar un al-
tre cop a la meva habitació i vaig seguir 
fent deures. Al cap d’una estona vaig 
baixar a berenar. Va passar la tarda 
i llavors em vaig dutxar. Vam sopar i 
havent sopat vaig mirar la televisió i me’n 
vaig anar a dormir.

Dijous 19 de març de 2020
Dijous 19 de març vaig fer com cada 

dia, en resum: aixecar-me, vestir-me, 
pentinar-me, fer deures i llegir, anar 
a dinar… Però a la tarda va passar 
una cosa que mai m’havia imaginat que 
podria passar. Jugàvem amb la meva 
germana i els meus germanastres a 
futbol i de sobte la pilota anava a caure 
a dintre de la piscina que tenim, però 
un dels meus germanastres la va voler 
salvar i fent el ximple van caure la pilota 
i ell a dins de l’aigua. En definitiva, que 
va sortir de l’aigua congelat.  Ningú s’ho 
esperava!!!! 

Divendres 3 d’abril de 2020
Divendres 3 d’abril, vam estar 

netejant la casa amb la meva germana, 
el meu pare i els meus germanastres. 
Uns treien la pols, un altre passava 
l’aspiradora i un altre fregava. La vam 
deixar força neta! Després vam sortir 
a fora a jugar. Seguidament, com que 
feia molt bon dia, vam voler dinar a fora 
i vam menjar un arròs a la cassola que 
el meu pare havia fet. Estava boníssim!!! 
A la tarda, vam reposar una estona 
i a les 16:30 ens va venir a buscar la 
nostra mare perquè començava Setma-
na Santa. Vam arribar a Banyoles i 
jo vaig haver de fer la classe de ballet. 
Llavors vaig anar a fer una bona dutxa 
d’aigua calenta, vaig estar una estona 
per la meva mare i li vam explicar com 
havia anat la setmana i després vam 
sopar. Un cop vam haver acabat, vam 
mirar una pel·lícula i vam anar a dormir.

Dissabte 4 d’abril de 2020
Dissabte 4 d’abril, em vaig aixecar, 

vaig mirar una estona la televisió, ja que 
feia uns quants dies que pels deures no 
la podia mirar, i seguidament vaig anar 
a esmorzar, vestir, pentinar… A conti-

nuació, vaig acabar d’enviar uns deures 
que no havia fet i vaig estar parlant amb 
amigues meves. A la tarda, vam voler 
provar de canviar l’ordre de l’habitació 
i vam provar de posar els llits, el meu 
i el de la meva germana, de manera 
diferent, però tal com ho vam fer no hi 
cabien i si no els havíem de deixar tal 
qual, com els teníem sempre. Però la 
nostra mare ens va dir que, com que 
ens feia tanta il·lusió canviar l’ordre de 
l’habitació, a part que no hi havia massa 
espai, podíem vendre els llits que teníem 
i canviar-los per una llitera, i a mi i a la 
meva germana ens va semblar molt bé.

Judit Castellà (1r ESO C)

31 de març
Avui a primera hora m’he dutxat i he 

anat cap al garatge i, com que ahir no 
vaig fer els meus exercicis de cada dia, 
avui n’he fet el doble. Cap al migdia he 
dinat amb el meu germà i la meva mare, 
perquè el meu pare treballava. Després 
he fet deures, he jugat una mica a la 
Play i ja havia arribat el moment de 
sopar.
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1 d’abril
Avui era l’aniversari del meu germà 

(quina mala sort que té!). I el meu pare, 
la meva mare i jo ens hem aixecat més 
aviat per fer li una sorpresa (per veure 
si avui el dia podia ser una mica dife-
rent). L’hem despertat tots a la vegada 
i li hem portat l’esmorzar al llit, com els 
americans. Llavors els pares han marxat 
a treballar i ell i jo ens hem quedat sols 
fins a l’hora de sopar. Al final del dia li 
hem donat els regals que havíem pogut 
trobar i, el més important, que ens els 
poguessin portar.

2 d’abril 
Avui el meu germà s’ha passat tot 

el dia jugant amb els seus regals i ni ha 
fet deures! Avui també el meu pare no 
havia d’anar a treballar i ell i jo hem fet 
un munt d’activitats. Hem fet el sopar i 
el dinar junts, hem fet esport, hem mirat 

una pel·lícula... Com ja he dit, un munt de 
coses.

3 d’abril
Avui en despertar-me, he anar a 

enllestir una cosa que encara havia de 
fer dels deures. Llavors he jugat a la 
Play una estona, he llegit un llibre, La 
porta dels tres panys (per cert, me l’he 
acabat). Després he esperat que el dinar 
estigués fet i a menjar! Avui no val la 
pena explicar res més del dia perquè tot 
el dia m’he avorrit com una ostra.

Ferran Muriscot (1r C)

23/3/2020 18:52 hores 5,8C· VENT 
42Kh NE

Després d’un cap de setmana llarg, 
tinc el mateix problema que el dilluns 
anterior. Torno a estar bombardejat 
pels deures d’aquesta setmana, però 
aquesta setmana no us vull avorrir amb 
el meu dia a dia, així doncs que parlaré 
d’altres coses. Avui us vull comentar la 
idea que m’he fet amb tot això del coro-
navirus. En primer lloc, dir que això del 
confinament canviarà les nostres vides 
en diversos sentits. A partir d’ara, ja 
tindrem interioritzat que aquestes coses 
passen, i que els humans no tenim el 

control del planeta. També ens adonarem 
que si parem de produir gasos d’efecte 
hivernacle una setmana, la Terra es 
recuperarà en menys del que canta un 
gall. També dir-vos que el confinament 
no està essent efectiu contra el COVID 
19, ja que, pel que veiem, les xifres de 
contagis no disminueixen. I ara, això que 
us diré, és una teoria meva. Jo crec que 
el coronavirus és una tragèdia exage-
rada amb interessos, és a dir, aquest 
virus ajudarà les potències mundials a 
guanyar terreny de producció, ja que els 
països petits com Espanya no es podran 
permetre l’impacte econòmic creat pel 
COVID 19.

Àlex Tubert (1r D)

19 març 2020 20.53 h

El coronavirus es va expandint 
cada vegada més ràpid. 

Per una banda, estic molt preocu-
pada ja que el virus evoluciona cada ve-
gada més ràpid. Em sap molt de greu 
per aquelles persones que s’ho estan 
passant malament. No és just. Per 
altra banda, estic contenta perquè, 
malgrat que hi ha moltes defuncions, 
també hi ha moltes persones que 
superen la malaltia.

Avui és el sant del meu pare. Per 
celebrar-ho i per distreure’ns una mica, 
amb la meva mare hem fet un pastís 
de pastanaga. Ens ha quedat molt bo!

Aina Àvila (1r D)
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El diari de confinament (antologia 
de fragments)

L’objectiu inicial del diari de confi-
nament de 2n d’ESO va ser que els 
alumnes s’expressessin per escrit. Els 
vaig demanar que expliquessin el seu 
dia a dia confinats: com ho vivien, 
què pensaven, com s’organitzaven 
familiarment… Una vegada superats 
els quinze primers dies i veient que la 
situació s’allargava, vaig explicar-los 
que aquest diari era l’oportunitat de 
tenir un record escrit d’aquest trosset 
d’història que estem protagonitzant. 
Aleshores alguns hi han afegit foto-
grafies, reflexions molt més perso-
nals… La veritat és que molts tindran 
un bonic testimoni d’aquest confina-
ment.
 
Laura López

I TOT VA COMENÇAR…
… quan la Laura va obrir la porta i 
va fer que aixequéssim la vista de 
l’examen. Ens va comunicar que l’en-
demà no hi hauria classe i que faltava 
confirmar quants dies més hauríem 
d’estar en aquesta situació. La veritat 
és que tots estàvem una mica desu-
bicats, ja que tota la situació era 
nova i estranya (i ho segueix essent), 
però també estàvem un xic contents, 
perquè deixaríem us dies l’institut. 

Quan estàvem a les taquilles, tothom 
estava cridant i feliç. Jo no sabia si 
fer el mateix, perquè la situació no 
era per estar contents, la veritat. Va 
ser un moment molt estrany: totes les 
taquilles buides, tothom amb la maleta 
plena de llibres, gent estressada… 
Però de tot això n’he après dues 
coses: mai més tornaré a dir “no” a 
quedar amb algú i no tornaré a dir 
que no m’agrada anar a l’institut. 

Roa Nnali, 2n ESO A

Divendres 13 de març de 2020. Dia 1 
de confinament
Avui m’he aixecat quan els meus pa-
res ja eren a treballar, així que m’he 
preparat l’esmorzar i he començat 
a disfrutar dels meus dies sense 
institut. La meva germana i jo hem 
establert un horari. Hem dit que cada 
dia al matí faríem una hora d’esport. 
A l’hora de dinar la meva mare ha 
establert unes normes de convivència, 
ja que si hem d’estar quinze dies aquí 
tots junts val més que ho fem bé. 
Una de les normes és que els meus 
germans i jo haurem de col·laborar en 

les feines de casa, perquè no vindrà la 
dona de la neteja.
Una de les coses que em fa més grà-
cia d’aquest confinament és que ara 
mateix estem vivint un fet històric, ja 
que no passa cada dia que aparegui 
un nou virus i que s’estengui per tot el 
món. I pensar que en el futur els nens 
estudiaran aquest virus i l’impacte que 
ha tingut… És una cosa ben curiosa.

Carla Xargayó, 2n ESO A

Divendres 27 de març de 2020. Dia 15 
de confinament
Avui ha estat un dia diferent perquè 
és l’aniversari del meu pare. Ens 
ho hem passat bé tot i les circum-
stàncies. Fa quaranta-dos anys. 
Avui al matí m’he aixecat més aviat 
del compte i hem estat junts jugant 
a baix al magatzem. Hem dinat i 
després d’això li hem donat al meu 
pare un pastís de formatge boníssim 
que va fer ahir la meva mare. Ahir, 
ja que no li podia comprar cap regal, 
vaig pensar de fer-li un vídeo de tots 
els amics i la família desitjant-li per 
molts anys. Després de dinar l’hem 
mirat tots quatre junts i ha sigut un 

15 d’abril
Avui he fet aquesta recepta de cuina 

i l’escric al meu diari de confinament:

Coca  de taronja:
Ingredients:

• 3 ous
• 5 cullerades grans de sucre 110 ml 

d’oli de gira-sol
• 150 ml de suc de taronja natural
• 15 g de llevadura
• 250 g de farina
• Per la decoració: fruits secs 

Elaboració:
1.  Es baten els ous, s’afegeixen les 5 

cullerades de sucre i es segueix batent.
2. Una vegada la barreja estigui es-

cumosa i el sucre no es noti, s’hi afegeix 
l’oli i es continua remenant.

3. S’afegeix el suc de taronja natu-
ral acabat d’esprémer.

4. Es barreja la farina amb la 
llevadura i es va tamisant, i s’aboca a la 
massa anterior.

5. Es col·loca la massa dins d’un mot-
lle i es decora amb fruits secs.

6. Es posa dins del forn a 170 graus 
de temperatura durant 45-60 minuts 
(depèn del forn).

66 | CONFINAMENT CONFINAMENT | 67



moment molt especial. Més tard hem 
sortit al balcó i alguns veïns del barri 
des de les seves finestres i balcons 
li han cantat la cançó d’aniversari. 
Ha estat molt xulo. Parlant del con-
finament, ja començo a estar-ne molt 
farta. Estic molt atabalada i necessito 
descarregar energies. També estem 
nerviosos tots plegats i molt avorrits, 
sobretot el meu germà. Esperem que 
s’acabi aviat…

Paula Portella, 2n ESO B

Dimarts 14 d’abril de 2020. Dia 33 de 
confinament
Avui he fet 14 anys!!!!! No ha estat 
l’aniversari que m’esperava, però m’ha 
agradat molt. Al matí ja he bufat 
espelmes amb la família. La meva ger-
mana m’ha regalat un vídeo que han 
fet tots els meus amics felicitant-me. 
Hi sortien amics de classe, de futbol, 
de hip-hop, la meva família, amics de 
la colla... A la tarda els meus amics 
m’han preparat una festa virtual i al 
vespre hem fet una trobada virtual 
amb la família. No ha faltat el pastís 
de Kinder Bueno, que m’encanta! Un 

aniversari diferent... Queda pendent fer 
una festa amb tothom!

Isona Ros, 2n ESO C

Dissabte, 18 d’abril de 2020. Dia 37 
de confinament
Estimat Covid-19, 

Avui precisament no ha sigut el dia 
més alegre d’aquest confinament. Un 
mantell gris cobria les teulades amb 
tristesa, fins que al vespre ja no s’ha 
pogut aguantar les llàgrimes i han 
desaparegut al terra dels carrers 
buits. 

Durant aquest dia trist, m’ha marxat 
el desig de sortir al carrer. He gau-
dit d’una tarda de cinema familiar, 
envoltada de qui més estimo.

Martina Viñolas, 2n ESO B

Dijous 23 d’abril. Dia 42 de confina-
ment
Sant Jordi! Un dia especial, però en 
aquest cas diferent. Aquest any no 
hem pogut disfrutar d’un Sant Jordi 

com Déu mana, però ha estat bonic 
igualment. El meu pare, quan ha arri-
bat d’anar a buscar l’esmorzar, ens 
ha regalat una rosa a mi i la meva 
mare. Malgrat que nosaltres no hem 
pogut regalar el llibre, amb la meva 
mare hem fet unes roses de pasta 
de full amb salmó, formatge d’untar i 
carbassó. Han quedat boníssimes!!

Cristina Riera, 2n ESO D

Dimarts 12 de maig. Dia 61 de confi-
nament
Cada dia queda menys per poder tor-
nar a la nova normalitat. No m’agrada 
pensar que és possible que no pugui 
tornar a abraçar els meus amics/
gues, a estar-hi a prop o, simplement, 
a conviure el dia a dia amb ells.
Avui, com cada dia, m’he aixecat, 
he esmorzat, he anat a fer deures i 
m’he adonat que per desgràcia cada 
vegada estic més cansada de l’ordi-
nador, el mòbil, les tasques i tot en 
general, perquè viure en una rutina no 
és el que més m’agrada... Prefereixo 
poder improvisar, canviar una cosa 
per una altra perquè em ve de gust o 

perquè m’ha vingut al cap. És horrible 
no tenir emoció a la vida en general, 
és un sentiment bastant dur.

Clara Morillo, 2n ESO C

Dimarts 19 de maig. Dia 68 de confi-
nament 
Avui vull explicar les meves sensa-
cions. Estic molt cansada d’estar a 
casa. Tinc moltes ganes d’estar amb 
la família i amics, però del que més 
ganes tinc és de poder-los abraçar 
a tots. Estic bastant preocupada i 
enfadada amb tota aquesta gent 
que no està respectant les normes de 
seguretat pel coronavirus. Si realment 
volem que tota aquesta terrible pan-
dèmia s’acabi, hem de respectar les 
normes i no voler anar tan ràpid en 
començar a fer vida normal.

Martina Sala, 2n ESO D
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Confinamiento 
expresivo

Alumnes de 1r d’ESO

Cuando pase esta Tormenta de 
Desesperación y Confinamiento  saldré  
a Mar abierto 
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No son nada más que palabras, pero juntas, te 
trasladan a un mundo maravilloso, inalcanzable 
para nosotros. Por ahora.

 

 

Cierra los ojos, escribe tus notas, siente la melodía y entra en la felicidad. 
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E l dia 12 de maig el Teleno-
tícies Vespre explicava que 
una família de Girona porta-

va seixanta dies confinada a San Blas, 
una illa paradisíaca de Panamà. Van 
haver-ho de fer davant de la impos-
sibilitat d’agafar un avió per tornar a 
casa. Si busqueu San Blas al cercador 
de Google, de ben segur que tindreu 
ganes d’haver-hi anat a parar.

Mentrestant, els professors i els 
alumnes de 3r d’ESO, en el marc de la 
matèria de Socials i amb la intenció 
de descobrir món i fer més agradable 
aquest confinament, hem decidit viatjar 
als indrets del món més somiats, sense 
sortir de casa. Ha estat una aventura 
apassionant, fàcil, engrescadora i ben 
econòmica. Tots tenim al cap un lloc del 
món on ens agradaria viatjar. Algun dia, 
de ben segur que tindrem la possibilitat 

d’aconseguir-ho. I si no és així, desco-
brirem que el nostre país té paratges 
que no tenen res a envejar a l’Illa de San 
Blas.

https://www.google.com/maps/d/u/0/
edit?mid=1oFol8tt42o_YOVgKK7A-HNT-
Zg21Xwr-Q&ll=1.5656135371966329%-
2C0&z=2

Viatjar sense 
sortir de casa

departament de socials

Illes Kapa
M’agradaria anar a les illes Kapa, dues 
illes (una de gran i una altra de petita) 
que estan situades al sud del continent 
asiàtic. És un lloc paradisíac. Cada part 
de l’illa és d’un propietari i hi ha càm-
pings. També m’agradaria anar-hi perquè 
la meva germana, que està passant el 
confinament allà, me n’ha parlat molt bé. 

Lofoten
Les illes Lofoten són un arxipèlag que 
es troba el nord de Noruega. També és 
un districte tradicional de Nordland. 
Són molt conegudes pels seus paisatges 
únics amb muntanyes i pics, mar obert i 
badies, platges i terres verges. M’agrada-
ria visitar aquestes illes perquè és un dels 
llocs que hauríem visitat aquest estiu i, a 
conseqüència del Covid-19, no podrem.
Uyuni
M’agrada molt el paisatge i la sensació 
que no hi ha terra. Que ets als núvols. 
Uyuni és un immens oceà mineral que 
ocupa una superfície de 12.000 quilò-
metres quadrats a la regió boliviana de 
Potosí. Les salines més grans del món, 
que els científics utilitzen per calibrar 
els altímetres dels satèl·lits gràcies a la 
seva inacabable uniformitat i els seus cels 
clars.
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Zakaria et Touhami i Iman Harsal

E m dic Zakaria Et Touhami, 
soc musulmà i estic vivint el 
Ramadà en la situació de con-

finament actual. Degut a la pandèmia del 
Covid-19, tot el món està tancat a casa 
seva. Això implica que, facis el que facis, 
ho has de fer evitant el contacte amb els 
altres, sortint el mínim possible al carrer 
i als llocs públics. Però la vida continua 
i a mi i la meva família ens ha coincidit 
amb els mesos de Ramadà.  

El Ramadà és una tradició que es 
celebra un mes a l’any. Durant aquest 
mes no es pot menjar al llarg del dia, 
des que surt el sol fins que es fa fosc. 
Aquesta experiència serveix per empa-
titzar amb la gent que no pot menjar 
freqüentment. 

Fer Ramadà en confinament té 
parts bones i parts dolentes, com tot en 
aquesta vida. Com a positives, conside-
ro que no fem tant esforç físic i no per-
dem tanta energia. Per tant, quan acabo 
el dia no estic tan atordit com quan ho 
compaginava amb l’institut. Per exem-
ple, recordo que l’any passat vaig tenir 
molts moments de mareig.

 En canvi, com a part negativa hi 
ha el fet que el dia passa molt més lent. 
Recordo altres anys que anant sis hores 
a l’institut el dia em passava molt més 
ràpid. I si afegia les extraescolars, encara 
anava tot més de pressa.  

En general, a casa meva cadascú 
va fent. El meu pare diu que per ell és 
millor així que quan l’ha fet treballant 

El Ramadà en 
confinament

moltes hores. La meva mare ho viu com 
sempre, com els altres anys. Ella conti-
nua treballant les mateixes hores o més: 
és caixera en un supermercat, feina que 
es considera indispensable en aquests 
moments. De la família els que ho por-
tem més malament som el meu germà 
i jo, perquè tot el dia ens queixem que 
tenim gana. Ell no està obligat a fer el 
Ramadà per l’edat que té, però té mol-
tes ganes de seguir-lo perquè així pot 
menjar amb nosaltres i no ho ha de fer 
en un plat a part. 
Zakaria Et Touhami (3r C)

Durant aquest confinament hem 
après tots que ni les armes, ni els 
diners, ni el poder són capaços de 
fer-nos més forts davant de situacions 
com aquesta. Aquest virus ens ha 
demostrat que hi ha coses que no es 
compren i que al cap i a la fi tots som 
iguals. També hem après a valorar tot 
allò a què no donàvem importància, 
com ara el simple fet d’obrir la porta i 
anar on vulguis. 

Però el tema no és aquest, sinó què 
se n’ha fet dels que hem hagut de fer 
el Ramadà confinats? Doncs realment 
aquest mes ha estat relativament fàcil, 
ja que em podia despertar a l’hora que 
volgués, i en no sortir al carrer no he 
hagut de gastar tanta energia. El fet de 
no anar a l’institut també hi ha ajudat, 
perquè és bastant difícil aguantar tantes 
hores tancat en un centre estudiant i ni 
tan sols poder beure aigua.

Com qualsevol cosa, hi ha hagut un 
detall negatiu en aquest mes de Ramadà 
en confinament, i és que no hem pogut 
anar a resar, ja que el pavelló on anem 
està tancat per prevenir contagis en no 
poder-se respectar la distància de segu-
retat establerta a l’hora de les oracions. 
Això també ha fet que perdéssim part 
de l’essència que fa del Ramadà un mes 
especial.
Iman Harsal (3r C)

3r d’ESO
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D ins la programació de ma-
temàtiques de 4t d’ESO hem 
dedicat una hora a la setmana 

a treballar l’estadística, que correspon a 
la part de l’assignatura que es dedica a 
recollir dades, ordenar-les, analitzar-les i 
interpretar-les. 

Si alguna cosa ha generat aquesta 
crisi sanitària ha estat un munt de dades 
numèriques. Diàriament tenim dades 
de nous contagiats, de malalts ingressats 
a les UCIS, de morts, d’afectació per 
franges d’edat, d’afectació per regions 
sanitàries...

Per això vaig proposar als meus 
alumnes que fessin una infografia amb 
la informació numèrica que generava 
el Coronavirus durant els primers dies 
de confinament. Les infografies són una 
forma molt visual de presentar dades i 
aquí en teniu uns quants exemples.

EFFECTIVE WAYS 

OF STUDYING

BEFORE EXAMS

CORONAVIRUS A ESPANYA

L'augment de diagnòstics positius a Espanya

es multiplica cada dia. El 31 de gener es va

confirmar el primer cas en sòl espanyol, però

va ser a partir de març quan els diagnòstics

van començar a augmentar de forma

exponencial.

Diagnòstics positius per pobles

EVOLUCIÓ DEL COVID-19 

A ESPANYA

Espanya, amb França i Alemanya, són els països

de la UE, després d’Itàlia, amb més de 6.300 casos

detectats. El primer cas detectat a l’Estat, el 31 de

gener, va ser un turista alemany a l’illa de La

Gomera que va estar en contacte amb un pacient

infectat de coronavirus a Alemanya. Dos pacients

a Madrid es consideren els primers casos de

COVID-19 contrets a la Península.

Gràfic amb els confirmats, morts,
recuperats i casos actius.

L'AFECTACIÓ DEL

CORONAVIRUS

L'EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS

L'expansió del nou coronavirus SARS-CoV-2, sorgit a

la ciutat xinesa de Wuhan a la fi de 2019, avança de

manera inexorable. Més d'un milió de persones de

180 països del món han estat ja diagnosticades de

Covid-19 i més de 50.000 han perdut la vida.

Mapa dels diagnosticats per país

Maria Masdevall

Fonts d'informació:
 

https://elpais.com/sociedad/2020/03/30/actualidad/1585589827_546714.html

https://interactius.ara.cat/coronavirus

Infografies
Una manera de donar dades

Dolors Espunya
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T O T  E L  Q U E  H A S  D E

S A B E R  D E L

https://elpais.com/sociedad/2020/03/30/actualidad/1585589827_546714.html: 01/04/2020

EXPANSIÓ

DEL VIURS 

evolució

globalment C. autònomes

INCIDÈNCIA SEGONS L'EDAT I EL SEXE

https://elpais.com/sociedad/2020/03/30/actualidad/1585589827_546714.html: 01/04/2020

ZONES MÉS AFECTADES

https://elpais.com/sociedad/2020/03/30/actualidad/1585589827_546714.html: 01/04/2020

El coronavirus infecta
a tothom, però les

persones més
amenaçades són els
majors dels 60 anys.

No hi ha una gran
diferència entre els

gèneres.

Les zones que més
malparades han sortit han

sigut Estats Units i Itàlia. Les
dades general ens indiquen

que ja han mort més de
42.000 persones. Tot i aixì,
el percentatge més alt és el
de curats, que supera les

172.000 persones.

Meritxell Masdevall                                               4tD                                                      2020
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Comment le coronavirus nous 
frappe

J e suis confinée à la maison 
depuis le 14 mars à cause du 
nouveau virus appelé Covid-19.

 C’est un virus qui peut affecter 
tout le monde et il a des conséquences 
importantes; c’est pour cela que des 
décisions importantes ont été prises 
non seulement individuellement, mais 
aussi collectivement: augmentation du 

nombre de morts, fermeture des écoles, 
fermeture d’entreprises...

Je n’ai que 16 ans et face à cette 
situation, il est inévitable qu’on me pose 
encore de nombreuses questions liées 
au Coronavirus. Certaines personnes 
disent qu’on ignore si l’origine du virus a 
l’intention de nuire le monde. Je m’in-
quiète parce que j’ai du mal à croire qu’il 
y a quelqu’un ou certaines personnes 
qui ont intérêt à faire autant de mal.

La crise du 
coronavirus

Voici une sélection de réflexions des élèves de la 4ème année d’ESO à propos 
de la crise qu’on vit de nos jours. En cours, ils devaient écrire un texte à partir 
d’un article intitulé “De cette crise pourra sortir le meilleur comme le pire”, du 
journal français L’Echo, publié le 30 mars 2020 et écrit par des professeurs de 
l’Université de Liège (Belgique).
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/de-cette-crise-pourra-sortir-le-meilleur-comme-le-
pire/10217601.html

Mariona Ros, Iona Vicens, Marta Daranas i Paula Bosch

Je pense que tout cela est un peu 
surréaliste, je ne l’aurais jamais dit.

Dans l’incertitude des jours à venir, 
l’actualité parle de tout ce que cet arrêt 
dans le pays peut signifier économique-
ment. Et honnêtement, je m’en fiche. 
Nous avons vu, ces jours-ci, que le plus 
important ce sont les gens, leur santé, 
leur solidarité, leur générosité…

Je suis déçue de voir comment une 
grande partie des politiciens ont conti-
nué à travailler à «se laver le visage» et 
à blâmer les autres. Il est vrai que nous 
traversons actuellement une période 
très critique avec l’économie, mais je 
pense que si de quelque chose doit 
servir cette crise, c’est de réaliser que-
lles sont les priorités et ce qui doit être 
encouragé et renforcé. La santé, l’édu-

cation et le bien-être de la population 
devraient être les priorités d’un pays. 
Bien sûr, je m’inquiète. Mais, si nous 
devons vivre avec moins d’argent, alors 
nous apprendrons à vivre avec moins 
d’argent!
Mariona Ros

Notre vulnérabilité
L’article “De cette crise pourra sortir 
le meilleur comme le pire”, du journal 
français L’Echo, parle de comment 
la maladie COVID-19 a transformé 
nos comportements de production 
et de consommation, et en général 
la vie quotidienne de tout le monde 
maintenant. C’est vrai qu’avant du 
Coronavirus il y avait de nombreux 
conflits mondiaux auxquels nous 

       4t d’ESO
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ne leur donnions pas l’importance 
nécessaire, par exemple le changement 
climatique ou la crise migratoire, et nous 
n’avons jamais bousculé nos modes de 
vie à cause de cela, comme l’a fait cette 
maladie. Nous avons réussi à éradiquer 
certaines maladies grâce à la technologie, 
mais quand même, notre forme de vie 
(par exemple, le capitalisme) a créé de 
nouveaux risques. Toute l’information du 
Coronavirus est analysée globalement, 
grâce au système technologique, et ça 
fait aussi que nos sociétés se rendent plus 
vulnérables, plus contrôlées.

 Je pense que cette crise c’est une 
chose inédite et inconnue de tout le 
monde, mais je crois que cela peut nous 
servir pour améliorer le système actuel 
et essayer de ne pas tomber dans les 
mêmes erreurs qu’avant, par exemple 
en donnant de l’importance à toutes les 
vies, humaines et non humaines, sans 
distinction des possibles différences, 
parce que ce virus nous a montré que 
la misère ne distingue pas les classes 
sociales. Et aussi qu’il est important 
l’application de nouvelles technologies 
afin de collaborer à vivre dans un mon-
de meilleur et collectif.
Iona Vicens 

Et après?...
Notre vie quotidienne a changé 
énormément à cause de la pandémie; 
maintenant il y a beaucoup de res-
trictions, et même les habitudes les 
plus simples sont différentes. On est 
dans une crise qui aura de grandes 

conséquences. Le monde nous avait 
demandé depuis longtemps un chan-
gement, et nous ne l’avions pas fait. Il 
a fallu un virus menaçant la planète 
entière pour faire réagir les autorités 
et les États et pour qu’ils prennent des 
mesures drastiques. Un petit virus 
qui a réussi à faire que tout le monde 
s’arrête. Mais qu’est-ce qui se passera 
quand le confinement sera terminé? 
On sera plus conscients à propos de 
nos actions ou on va continuer avec 
les mauvaises habitudes? 

Ce sera difficile de retourner à la 
normalité, mais je crois qu’on n’y re-
tournera jamais totalement. Beaucoup 
de choses vont changer, avec un peu de 
chance, j’aimerais que la plupart ai-
llent mieux. On doit apprendre de nos 
erreurs, on doit changer. On ne peut 
pas retourner à la normalité de coup, 
ce serait une catastrophe. Il faut y aller 
petit à petit, et maintenant qu’on a réa-
lisé qu’on peut vivre avec moins, on doit 
essayer de ne pas vouloir récupérer tout 
d’un coup.
Paula Bosch

«Il est urgent de ralentir au 
risque de perdre le gout de 
l’essentiel»
Les auteurs de l’article en question 
disent que le SARS-CoV-2 se trouve 
parmi les nombreux problèmes qui 
affectent notre société actuellement: 
la crise environnementale, la crise 
migratoire, la résurgence de l’extrê-
me droite... Mais, dans ce cas, les 

autorités et la population ont agi très 
vite. La leçon que, selon les experts, 
le coronavirus va nous donner c’est 
que nous allons nous inquiéter plus 
pour les problèmes importants qui 
touchent notre planète. “Cette crise 
sanitaire nous aura montré qu’il est 
urgent de ralentir au risque de per-
dre le goût de l’essentiel.”À mon avis, 
cette crise est une opportunité pour 

améliorer quelques comportements 
toxiques. Ce serait bien pour notre 
bien-être et aussi pour apprendre une 
nouvelle manière de profiter les res-
sources que nous avons. De plus, on 
devrait garantir un système sanitaire 
plus effectif, donner plus d’importan-
ce au personnel de services de base, 
consommer seulement l’essentiel…
Marta Daranas
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Llibertat digital 
en temps de 
pandèmia

E n la situació d’excepciona-
litat en què ens trobem actual-
ment a causa de la Covid-19, 

que ha estat capaç de sacsejar i paralitzar 
el món sencer i ha provocat diverses i 
nombroses conseqüències que de ben 
segur marcaran un abans i un després en 
la nostra societat, alguns ens preguntem 
si des de dalt s’han aprofitat d’aquesta 
trifulga per tal de vulnerar sense prece-
dents les llibertats públiques i digitals 
del conjunt de la nostra població. La 
pregunta que ens plantegem, doncs, és 
si aquesta pandèmia ha estat una excusa 
dels governs per retallar una vegada més 
en matèria de drets i llibertats.

Segons la Gran Enciclopèdia Ca-
talana, la llibertat és “la possibilitat de 

decidir per si mateix sobre la pròpia 
conducta”. Sabem que definir llibertat 
és una tasca complexa i que al llarg de 
la història han estat molts els autors i 
autores d’arreu del món, i de diverses 
disciplines, que han escrit sobre aquest 
concepte: Aristòtil, Immanuel Kant, 
John Locke, Mahmud Darwix, Robert 
Dahl, Fàtima Mernissi, Angela Davis, 
Leila Khaled o George Orwell, entre 
molts altres. 

Orwell ho va fer mitjançant les crò-
niques i la literatura amb obres com La 
rebel·lió dels animals, que tracta d’un 
grup d’animals de granja que expulsen 
els humans i creen un sistema de govern 
propi que acaba convertint-se en una 
tirania brutal -una obra amb què Orwell 

Maria Bouabdellah i Marc Riera

Llibertat en temps de la Covid-19

té la intenció de denunciar el mandat 
de Stalin a l’URSS; Homenatge a Cata-
lunya, en què relata en primera persona 
la Guerra Civil Espanyola; i, per últim, 
1984, una narració ficticia que es situa 
en un Estat immers en una dictadura 
totalitària encapçalada per un gran 
líder, el Gran Germà, on mitjançant la 
ficció es reflexiona sobre el totalitaris-
me, la manipulació psicològica, el paper 
de la tecnologia, l’odi, les guerres i la 
llibertat.

En ple 2020 i enmig d’una pandèmia 
mundial podem trobar analogies entre 
el que ens planteja Orwell i la situació 
actual. La crisi sanitària i econòmica 
causada per la Covid-19 ha suposat una 
retallada de drets i llibertats, entre els 
quals podem destacar el control de la 
població a través dels telèfons mòbils 
per part de nombrosos països; els abu-
sos policials racistes, sense cap tipus de 
justificació, produïts a l’Estat espanyol; 
el llenguatge militar que ha demos-
trat l’ocupació patriarcal dels espais 
que el moviment feminista havia anat 
guanyant, etc. De tot aquest conjunt de 
vulneracions, en podem extreure una 
clara contraposició entre una lògica de 
guerra i una lògica de cures, entre altres 
llibertats que hem vist restringides, ja 
que, com diu la directora d’Xnet, i ex-
perta en drets digitals, Simona Levi: “La 
por fa que la gent vulgui seguretat i això 
facilita deixar de banda alguns drets 
fonamentals”.

En conclusió, aquestes llibertats pú-
bliques i digitals s’han vist enterbolides 

en alguns aspectes que les defineixen 
en el seu propi sentit. En molts països 
d’arreu del planeta -en alguns més que 
en d’altres-, aquestes llibertats han estat 
infringides pels governants, que han 
aprofitat l’excepcionalitat de les cir-
cumstàncies per tal de retallar i menys-
prear els drets del conjunt de la societat.

És per això que en un futur més o 
menys immediat, a més de valorar els 
resultats obtinguts a partir de les mesu-
res dels governs actuals, també s’hauran 
de qüestionar les maneres com s’ha 
actuat.

 2n de Batx.
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L a pandèmia actual ha suposat 
un canvi radical en la quo-
tidianitat dels nostres dies. 

No només això, sinó que ha obligat 
la majoria dels governs del món a 
posar-se d’acord per combatre la Co-
vid-19. La major part de les mesures 
preses han ajudat a controlar i reduir 
l’impacte d’aquesta tragèdia vírica, 
però algunes altres, com la vigilància 
digital, han esdevingut un important 
focus de controvèrsia.

És cert que la tecnologia pot realit-
zar una forta aportació a la problemà-
tica, per la seva gran utilitat i per tots 
els recursos que permet desplegar: 
difondre missatges de salut pública, 
augmentar l’accés als serveis de salut... 
No obstant això, el gran poder digital 

que estan acumulant els governs pro-
voca que les nostres dades personals i 
la nostra privacitat estiguin cada cop 
més exposades i, per tant, en perill. Per 
exemple, tenen accés a la geolocalitza-
ció dels nostres telèfons mòbils i això, 
en certa manera, vulnera el dret a la 
privacitat i a la llibertat d’expressió, cosa 
que podria representar la violació dels 
drets de les persones i, en conseqüèn-
cia, reduir la relativa confiança en els 
poders públics. No oblidem tampoc 
que en situacions com aquestes sempre 
hi ha sectors més afectats que d’altres; 
en aquest cas les mesures comporten el 
risc de discriminació de les comunitats 
més marginades. Estem en una situació 
extraordinària, és evident, però això 
no ha de suposar un sisme pels nostres 

L’era digital 
en temps de 
pandèmia

Toufiq Lachguer
2n de Batx. 

drets, que tant ens va costar establir, i 
els governs haurien de tenir com a pre-
ferència garantir-los en tots els àmbits 
existents.

En definitiva, és evident que el món 
ja no serà com abans. La pandèmia ha 
tingut un impacte enorme en les nostres 
vides i a partir d’ara ens tocarà acos-
tumar-nos a viure una nova realitat. 
Malgrat això, ens hem de mantenir aler-
ta i, per evitar un escenari catastròfic, 
cal que analitzem les lleis vigents que 
condicionen tant les nostres vides, com 
ara la gestió directa de les xarxes i els 
serveis de comunicacions electròniques 
que realitza el govern.
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