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La pitjor mare del món  

Anna Manso 

Amb 
la tribu

Diumenge electoral

Va ser un sopar 
intens, com totes les 
trobades polítiques 
dignes d’aquest nom

VOT. Records d’un diumenge electoral a casa de la pitjor mare del món. 
Hi ha opcions polítiques per a tots els gustos. PERE VIRGILI

E
ra diumenge d’eleccions 
municipals i l’activitat 
electoral va tenyir totes les 
hores. Al matí, abans de 
passar pel forn, vaig anar 
al col·legi electoral. Plan-

tada a la meva mesa m’hi vaig trobar 
la Carme, la presidenta de l’AMPA de 
l’escola del MEC número 3, també 
mare de tres fills i dona treballadora 
a casa i a fora. “Què? No he contribu-
ït prou a la societat? Amb el meu cur-
rículum i encara algú creu que no, per-
què m’ha tocat ser aquí un 
diumenge...” Vaig donar-li ànims i 
me’n vaig anar pensant que el meu 
diumenge no era de traca i mocador, 
però al costat del seu era més seduc-
tor que passar un cap de setmana a 
Honolulu.  

Matí 
En tornar, els MEC em van pregun-
tar què havia votat. A casa hi havia un 
amic del MEC número 3 que s’havia 
quedat a dormir per primera vegada 
i em va fer no sé què explicar la meva 
opció política davant seu. Per això els 
vaig respondre que havia votat Har-
po Marx, un home que ho deia tot to-
cant l’arpa i fent ganyotes, molt més 
del que han comunicat els discursos 
buits de tants candidats. No va colar, 
però van entendre que en aquell mo-
ment no em donava la gana d’expli-
car el meu vot.  

Després d’esmorzar, la nostra fa-
mília es va escampar pel territori, 
igual que els membres d’un partit po-
lític en campanya. La gran va fer de 
representant de les joventuts del par-
tit i es va quedar dormint per refer-
se d’un concert nocturn. El pare de 
les criatures i el mitjà van encarre-

nia hauria fitxat per al partit un dels 
amics de la meva mare, amb noranta 
anys impecables, que explicava com 
si res que li falten unes poques assig-
natures per enllestir la seva tercera 
carrera universitària.  

Increment d’intensitat 
Al migdia vam celebrar una reunió 
intergeneracional feminista del par-
tit i vam dinar plegades la meva ma-
re, la MEC número 1 i jo. A partir 
d’aquí els nervis de la jornada van in-
crementar-se. El membre dissident 
va arribar a la llar familiar, i estava 
tan ficat en el seu paper que una ho-
ra després reclamava exiliar-se a la 
llar dels seus avis. L’hi vam concedir. 
Sobretot perquè teníem un interès 
partidista: el pare de les criatures i jo 
volíem assistir a un sopar a casa del 
meu germà Alfred i la meva cunyada 
Assun per comentar la jugada amb 
ells i altres amics. En un acte de poc 
tarannà democràtic vam obligar els 
MEC números 1 i 2 a assistir-hi. Ja te-
nen edat per interessar-se per la po-
lítica i, a més, també hi anaven altres 
membres de les joventuts dels altres 
partits. O sigui, que la resta d’amics 
també aportaven fills. Va ser un so-
par intens, com ho són totes les tro-
bades polítiques dignes d’aquest nom, 
que va acabar amb la sorpresa de tants 
guanys inesperats arreu. Vam riure, 
vam beure, uns per celebrar, d’altres 
per oblidar, i ens vam emplaçar per 
al dia del meu aniversari, 27 de setem-
bre, en què l’Honorable President ha 
tingut l’amabilitat d’organitzar-me 
una festa, vull dir, eleccions. 
e 
Anna Manso és mare, escriptora  
i guionista

gar-se del contacte amb la gent real i 
van anar a un partit de futbol del mit-
jà. Al petit, com si fos un membre dis-
sident dels que dormen al Palace de 
Madrid, no se l’esperava fins a la tar-
da quan tornés d’una excursió amb 
l’esplai. I servidora i la seva mare vam 
encarregar-nos de la missió més di-
plomàtica i vam anar fins al tanatori 
de les Corts, a un enterrament. Allà 
el capellà va parlar tan bé que si s’ha-
gués presentat a les eleccions l’hau-
ria votat, tot i que ja no pertanyo al 
seu partit. I a la sortida de la cerimò-

Nens, on anem? 
 

Teatre musical al Jove Teatre Regina

JTR

Rateta...  
13, 20 i 21 de juny (18 h) 
Jove Teatre Regina 
Sèneca, 22. Barcelona 
www.jtregina.com

L
a companyia La Trepa pre-
senta aquests dies al Jove 
Teatre Regina de Barcelona 
Rateta... i si escombres l’esca-

leta?, un musical de Macià G. Olive-
lla amb música orginal de Ferran 
González. 

Un espectacle recomanat a par-
tir de tres anys en què s’expliquen 
dues històries: el conte clàssic tal 
com és i una història moderna, molt 
més propera a nosaltres, d’avui dia, 

que remarca la importàcia d’esfor-
çar-se en els estudis per aprendre 
coses cada dia que ens ajudin demà, 
demà passat... És un espectacle 
musical, optimista, esbojarrat i 
divertit, farcit de cançons musica-
des per Ferran González i amb 
coreografia d’Esther Pérez, que 
donen color al muntatge amb pin-
zellades de joc i eufòria. 

És la història d’una comunitat de 
ratolins i de com altera la seva vida 
l’arribada d’un gat. Això suposa un 
gran perill per als ratolins, especial-
ment per a la rateta protagonista, 
que, gràcies al que ha après amb el 
conte que li han explicat, podrà lliu-
rar-se d’ ell i comprendre que 
aprendre sempre és útil.e
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El pare que et va matricular 
 

A misses dites

No se ben bé com va començar la 
seva dèria però us ben assegu-
ro que no va ser de bon princi-

pi. Encara recordo les enrabiades que 
agafàvem el curs passat quan ens avi-
sava, tot just llevar-se del llit, que ha-
via de portar a classe les fitxes de llen-
gua castellana fetes. “Ara ens ho 
dius?”, contestava jo amb tota la in-
dignació que pot tenir un pare mort 
de son. “Hauries de ser més respon-
sable!”, li etzibava entre badall i ba-
dall. Les primeres vegades ens les em-
pescàvem per fer-ho tot a corre-cuita. 
El resultat era sempre una fitxa feta 
de qualsevol manera amb lletra gai-
rebé impossible d’entendre i signada 
amb una taca de cereals sucats de llet 
d’arròs força sospitosa. Quan la cosa 
es va repetir, la seva mare va decidir 
amb molt bon criteri que se n’anés a 
escola sense els deures fets i passés la 
vergonya de ser un irresponsable.  

La qüestió és que aquest any la co-
sa s’ha girat com un mitjó. El nen, 
d’un dia per l’altre, s’ha transformat 
en un prodigi de puntualitat. Imagi-
neu-vos si ha canviat que la majoria 
de dies quan arriba a casa ja té els 
deures fets. Al principi em pensava 
que era una de les seves tretes, però 
quan m’ensenyava el quadern me 
n’adonava que, efectivament, ja ho 
tenia tot fet. Es veu que aprofita l’ho-
ra del pati del menjador, aquesta que 
és més llarga que un dia sense pa, per 
anar a una aula i enllestir tots els deu-
res que li han encolomat. “És que jo, 
papa, quan arribo a casa necessito te-
nir temps per fer de nen”, em va con-
testar quan li vaig preguntar a què es 
devia aquest canvi tan sobtat. Mare 
meva! Qualsevol li qüestionava un 
raonament tan lúcid. “Molt bé, fill 
meu, trobo que la teva manera de fer 
és molt encertada. Tant de bo la man-
tinguis tota la vida”, li vaig contestar, 
tot orgullós. 

Ahir a la nit, mentre estava escri-
vint al menjador, vaig aixecar els ulls 
i me’l vaig trobar palplantat davant 
meu. “Fill meu, què fas despert a 
aquestes hores?” “És que tinc molta 
set, papa. I tu, què fas despert tan 
tard?”, em va preguntar encuriosit. 
Podria haver-li dit una mentida, pe-
rò no vaig gosar. Li vaig dir que esta-
va escrivint l’article per al diari ARA 
i que no em podia esperar a demà per-
què l’havia d’entregar aquella matei-
xa nit si volia que sortís. “D’acord, pa-
pa, no triguis massa que demà tindràs 
son. Ah!, i no et sàpiga greu, però crec 
que hauries de ser una mica més res-
ponsable, que ja tens una edat”.

Lluís Gavaldà 

Lluís Gavaldà 
és cantant

Així fa de
pare

Marc Ripol 
“Amb nens, Amsterdam”

Marc Ripol és periodista especialitzat en viatges i pare del Ricard, la Marta i la Sara, de 17, 15 i 
12 anys. És l’autor amb Fernando Lázaro de ‘Viajar en libertad por Europa. 30 rutas 
imprescindibles en coche’, publicat per Alhena Media, una editorial de turisme responsable

FRANCESC ORTEU 
FOTO: FRANCESC MELCION 

V
eure llocs a tra-
vés dels ulls dels 
nens és com tor-
nar-los a veure 

per primer cop. Hi ha 
poques coses que eduquin 
tant com viatjar. Els nens 
entenen de seguida que 
en cada lloc els costums 
són diferents, que es men-
gen coses diferents. Que 
no hi ha una realitat sinó 
moltes. I com a pare des-
cobreixes una cosa. 
 
Quina? 
Que en la rutina del dia a 
dia gairebé no tens ocasió 
de parlar amb els fills. En 
canvi, quan viatges tens 
molt temps i sovint sor-
geixen temes de conversa 
que a casa no sortirien 
mai. Quan ets dins d’un 
cotxe, fent un viatge llarg, 
ningú no té pressa. És un 
temps de qualitat.  
 
Natura o ciutat? 
A un nen el que li agrada 
és la varietat. Després 
d’estar un parell de dies 
en una ciutat va bé passar 
pel bosc o la muntanya o 
la platja. De qualsevol 
cosa en poden gaudir, 
però et demanen sor-
presa, novetats.  

Un consell  
sobre els museus. 
No duguis mai un nen a 
un museu si no en té cap 
idea prèvia. Per molt 
important que sigui el 
Museu Van Gogh, si ningú 
li ha explicat al nen qui és 
aquest senyor, no sentirà 
cap interès. Cal preparar-
los, que tinguin informa-
ció prèvia que puguin 
contrastar. 
 
Més consells. 
Tenir clar que no hi ha res 
obligatori ni imprescindi-
ble per veure. Si vas a 
París i no veus el Museu 
d’Orsay, no passa res. Pot-
ser s’ho passen millor 
jugant amb uns nens fran-
cesos en un parc. 
 
Errors habituals. 
No tenir-los en compte a 
l’hora de programar i no 
implicar-los en la prepa-
ració del viatge. O només 
tenir-los en compte a ells. 
Els nens han de saber que 
un dia poden triar-lo ells i 
que la resta de la família 
s’hi adaptarà igual com 
ells s’adapten al que deci-
deixen els grans. Cal 
negociar.  
 
El viatge comença  
abans de viatjar. 

Esclar! Va molt bé mirar 
pel·lícules, mirar llibres o 
revistes. Buscar informa-
ció genera expectatives. 
Un altre error és anar 
amb nens en un d’aquests 
complexos hotelers. Si els 
nens són petits, encara. 
Però si són una mica 
grans s’avorriran estant-
se tot el dia a la piscina. 
 
Un viatge fàcil  
d’improvisar. 
Anar a Euskadi. És una de 
les rutes que expliquem al 
llibre. Tota la costa és una 
corrua de pobles precio-
sos, de gent molt acolli-
dora. Cada un és diferent i 
encantador. Amb platges 
precioses. Segur que els 
encanta, als nens. 
 
La millor ciutat. 
Per anar-hi amb nens, 
Amsterdam, sense cap 
mena de dubte. 
 
Un bon paisatge. 
La costa turca, que és com 
la Costa Brava però sense 
hotels. O Islàndia, que és 
un lloc increïble, un pai-
satge volcànic, sense 
arbres, ple de glaceres, 
una natura espectacular.  
 
¿Viatjar de dia o de nit, 
amb els nens desperts o 

adormits? 
No t’ho sé dir. Cada viatge 
té la seva cosa. Jo tendiria 
a fer un viatge llarg a poc a 
poc, per fases. Però si tens 
moltes ganes d’arribar a 
destí, es pot fer pesat 
dedicar uns dies a arribar-
hi. Un bon consell és viat-
jar amb avió i llogar allà 
un cotxe.  
 
Consells per viatjar  
amb cotxe. 
Portar jocs. N’hi ha molts 
que es basen en paraules, 
com el d’endevinar un 
personatge responent sí o 
no. O el clàssic veo-veo. O 
grups de música que 
comencin per la lletra A...  
 
Més normes. 
Una de bàsica: quan es fa 
benzina, tothom va al 
lavabo, en tingui ganes o 
no. I cal portar música 
que hagin triat ells!  
 
Però pot ser una tortura. 
Cal negociar. Ells escolten 
la teva i tu la seva. El meu 
fill gran és heavy i en un 
viatge li vam demanar  
que ens en fes una selec-
ció, així que ens anava 
explicant tot el que  
escoltàvem i va ser molt 
interessant. Una gran 
experiència.e
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a la portada

Dues hores per concil

TRINITAT GILBERT 
FOTO: MARC ROVIRA 

T
ot va començar 
després de la 
Segona Guerra 
Mundial, quan la 

indústria va veure que 
jornades laborals exten-
ses no eren sinònim de 
productivitat, alhora que 
els sindicats reivindica-
ven horaris racionals. El 
resultat va ser el que es 
practica a tot Europa. Es 
dina en una hora entre les 
dotze i la una, i les jorna-
des acaben a primera 
hora de la tarda. “Si algun 
treballador passa a la 
feina més hores del que 
marca el seu horari, el cap 
s’hi amoïna i li pregunta 
per què ho fa”, explica 
Sara Berbel, doctora en 
psicologia social. Una 
altra perla: “Treballem 
anualment 300 hores 
més que en països com 
Alemanya, un temps que 
no es reflecteix en més 
productivitat”. 

Catalunya, com la resta 
de l’Estat, quan a Europa 
acabava la Segona Guerra 
Mundial, s’endinsava en 
una dictadura de qua-
ranta anys que silenciava i 
anul·lava la veu dels sindi-
cats, i que feia que les 
empreses continuessin 
amb els seus horaris 
rígids. “Encara pitjor, per-
què va començar l’època 
de la pluriocupació, en 
què es lligaven jornades 
de matí i tarda amb hora-
ris extrems”, diu Berbel.  

L’any 2014 una plata-
forma ciutadana, impul-
sada per Fabian Mohe-
dano, reconeguda per la 
Generalitat de Catalunya 
i formada per intel·lectu-
als dels àmbits més diver-
sos, va reivindicar que 
Catalunya ha de guanyar 
les dues hores que té de 
desfasament respecte de 
la resta de països 
d’Europa, i que implica 
que criatures, joves i 
adults vagin a dormir tard 
i tinguin poc temps lliure, 
amb les conseqüències 
que aquests dos factors 
impliquen. 

Si el 2014 va ser l’any 
de la fonamentació, 
durant el qual la iniciativa 
es va armar d’arguments i 
d’estudis científics que 
reblaven la seva demanda, 
el 2015 és el de la difusió i 
sensibilització, perquè el 
13 de setembre del 2016 
comenci una nova etapa 
amb uns horaris com els 
de tots els europeus. “La 
societat està preparada 
per viure millor, per tenir 
més temps lliure”, diu 
Mohedano, però a la pràc-
tica hi ha cinc actors en 
els quals cal incidir: món 
laboral, comunitat educa-
tiva, comerç, administra-
ció i cultura i oci. 

Món empresarial 
A les empreses, general-
ment, l’horari laboral 
s’allarga des de les vuit o 
les nou del matí fins a les 
cinc o les sis de la tarda, 
amb una hora de descans 
per dinar. A Estrella 
Damm, des de l’octubre 
del 2014 els horaris són 
flexibles. Als matins el 
marge per entrar va de les 
vuit a les deu, i a la tarda el 
marge per sortir va de les 
cinc a les vuit. 

El fet és que cada tre-
ballador es gestiona el 
temps, en horaris diaris 
que ell mateix decideix 
cada dia quins són, per 

poder conciliar la vida 
laboral amb la familiar. 

En l’àmbit de la petita i 
mitjana empresa, la reali-
tat és una altra de molt 
diferent, com explica el 
gerent de l’Associació 
Catalana d’Executius, 
Directius i Empresaris de 
Catalunya (Acede), Paco 
Camarasa. “Falta molta 
conscienciació i divulga-
ció perquè les empreses, i 
sobretot els treballadors, 
entenguin que, per exem-
ple, poden dinar en 20 
minuts en comptes de 
dues hores per plegar 
abans a la tarda”. 

També és veritat que 
les empreses que Cama-
rasa representa i ha con-
sultat li han afirmat que 
“desitjarien una reforma 
horària perquè voldrien 
ser més europees, però 
que topen amb una reali-
tat molt diferent”. Per 
això Camarasa insisteixi 
que cal divulgació i també 
formació perquè empre-
ses i treballadors enten-
guin que es pot ser pro-
ductiu o més productiu 
amb una altra manera 
d’organitzar-se el temps. 

En un altre àmbit labo-
ral, el de la comunicació, 
Albert Puig, director gene-
ral de l’agència de comuni-
cació Intermèdia 
(www.intermedia.es), 

i 2 anys. La veritat és que 
ho han pogut fer gràcies al 
tipus de feina de tots dos: 
el Fabian és autònom i la 
Sònia és treballadora 
pública. “Tot i això, el dia 
que sopem tots quatre 
junts a les vuit ens sentim 
uns herois”, diu en 
Fabian. A les 20.30 h, 
màxim les 21 h, els petits 
de la casa ja dormen.  

La cursa per quadrar 
totes les hores del dia 
comença al matí, quan el 
Fabian porta les criatures 
a l’escola. La Sònia els 
recull a la tarda, perquè fa 
horari intensiu. “Molts 
dies no dina, perquè plega 
a les 15.30 h i mentre 
arriba a casa i es prepara 
per anar a buscar els petits 
no li queda temps”. Així 
que el gran àpat del dia de 
la Sònia és l’esmorzar. I 
encara una altra aprecia-
ció: “Està ben vist que un 
pare arribi tard a la feina, 
però no que plegui abans 
per anar a buscar els fills a 
l’escola”, opina el Fabian. 
No ho diu perquè a ell li 
passi personalment, per-

Iniciativa per a la 
reforma horària

IMPULS. Fabian Mohedano és l’impulsor de la 
campanya per la reforma horària. A casa seva 
intenten adaptar els horaris als dels fills.

BENEFICIS. El canvi horari aportaria una  millora 
familiar, social, econòmica i ambiental. 

explica que actualment 
l’empresa ja treballa en la 
gestió pròpia dels horaris 
per part dels treballadors. 
Acaben de posar en marxa 
la flexibilitat horària. “El 
món de la comunicació té 
uns horaris molt compli-
cats, perquè sovint als ves-
pres i a les nits encara dura 
la feina”, diu Puig. Ell, com 
a director general, fa ges-
tió de crisi, i aquesta tasca 
encara l’obliga a estar més 
connectat: “Però amb el 
mòbil i l’ordinador puc 
fer-ho al sofà de casa, un 
dels avantatges que 
tenim”. 

Els seus fills, el Joan 
(15 anys) i el Ferran (13), 
expliquen com saben de 
seguida que al pare no el 
poden molestar quan és a 
casa. “Rep trucades de 
telèfon que li canvien la 
cara, i que el fan aixecar 
de seguida d’on és per 
dirigir-se a un espai on 
pugui estar sol; llavors 
sabem que no el podem 
molestar”. Tots dos opi-
nen que, malgrat que el 
telèfon i l’ordinador faci-

liten la feina al pare per-
què pugui estar més a casa 
amb ells, el veuen poc. 
Tant el Ferran com el 
Joan asseguren que els 
encantaria veure més 
hores el seu pare: “Per 
dinar, per exemple, cada 
dia estaria molt bé, però 
també està bé perquè 

Uns horaris més 
racionals 
aportarien més 
salut i benestar. 
I a les empreses, 
més eficiència

dinem amb la mare”.  
Un altre exemple fami-

liar és el del mateix 
Fabian Mohedano, 
l’impulsor de la inciativa 
per a la reforma horària. 
Tant ell com la seva pare-
lla, la Sònia, han adaptat 
–o ho intenten– la seva 
vida als horaris dels seus 
fills, la Sofia i l’Odon, de 3 



5caracriaturesara DISSABTE, 13 DE JUNY DEL 2015  

Flors de Bach 
 

Sent el que vulguis, 
vigila el que dius

Fa uns anys, en aquest mateix es-
pai, vaig escriure una columna 
titulada “Sent el que vulguis, vi-

gila el que fas”. Es basava en la pre-
missa que tenim dret a sentir qualse-
vol cosa, però no a fer qualsevol cosa 
amb el que sentim. Avui afegeixo que 
tampoc tenim dret a dir segons què, 
i menys de qualsevol manera.  

Reprimir per sistema determina-
des emocions no és saludable. Però 
expressar-les totes tal com ragen tam-
poc ho és. Som autèntics neòfits pel 
que fa a l’educació emocional i sovint 
hem de desfer malentesos. Com, per 
exemple, que quan ens sentim mala-
ment amb algú tenim el dret i gairebé 
el deure de fer-l’hi saber amb totes les 
lletres. Diversos professors em co-
menten que detecten una tendència, 
cada cop en més nois i noies, a dir sen-
se embuts el que senten, en nom de la 
seva salut i benestar emocional. Però, 
i el dels altres? Tenim dret a sentir-
nos malament, segur. I a dir que ens 
sentim malament. Però, ¿tenim dret 
a fer sentir malament els altres per-
què ens sentim malament nosaltres?  

Actitud egocèntrica 
Aquesta propensió a dir a l’altre com 
ens fa sentir, sense aturar-nos a pen-
sar com se sentirà quan l’hi diguem, 
quins efectes li pot produir i si millo-
rarà o empitjorarà les coses, en cas de 
conflicte, la tenen també molts adults, 
i de vegades és indicadora d’una ac-
titud clarament egocèntrica. Dir ober-
tament a l’interessat que estic moles-
ta amb ell no sempre és el més 
intel·ligent ni el més ètic o empàtic 
que puc fer. De vegades confonem ex-
pressar les emocions amb descarre-
gar-les sobre l’altre.  

Abans de dir a una altra persona 
que em sento malament per alguna 
cosa que ha dit o ha fet, hauríem de 
fer-nos algunes preguntes i ensenyar 
als nostres fills a fer-se-les. En pri-
mer lloc, per què em sento tan mala-
ment i quina part de responsabilitat 
meva hi pot haver. ¿I si resulta que 
em sento així de malament perquè 
estic molt susceptible o perquè inter-
preto les coses pel costat dolent? 
També hauria de plantejar-me si hi 
ha alguna manera de resoldre-ho per 
mi mateixa. Un cop respostes aques-
tes qüestions, podré valorar si és opor-
tú o no que li digui alguna cosa. I si de-
cideixo fer-ho, aleshores em tocarà 
pensar com i quan l’hi dic perquè re-
sulti assertiu i no agressiu. 

Eva Bach 

Eva Bach, escriptora  
i pedagoga, aporta 
reflexions sobre la 
comunicació entre 
pares i fills a 
partir d’una 
frase que ens 
ajudi a educar 

liar millor

què ell és autònom: “Jo 
adapto l’organització a la 
vida dels meus fills”. 

A l’escola 
A la comunitat educativa, el 
sociòleg Salvador Cardús 
sosté que els resultats aca-
dèmics escolars de secun-
dària, “que tan poc ens 
satisfan”, segur que també 
s’expliquen pels horaris 
que fan els adolescents. “La 
concentració horària que fa 
que els adolescents pleguin 
a les 15 h sense dinar, a part 
dels perjudicis per a la 
salut, comporta que la resta 
del dia vagi malament”. 
Perquè pleguen de dinar 
tard, molt tard, difícilment 
es posen a estudiar després 
de dinar, i entre les activi-
tats extraescolars i el sopar 
tot s’acaba endarrerint i els 
joves se’n van a dormir 
molt tard. “És un desordre 
d’horari”, diu Cardús. 

Una nova fórmula seria 
plegar a les 16.30 h havent 
fet una pausa per dinar 
entre les 12 h i les 13 h. I el 
mateix esquema és el que 
es proposa també per a 

primària. “Hi ha països a 
Europa que fins i tot 
tenen dues línies amb 
dues propostes horàries, 
perquè sí que hi pot haver 
circumstàncies en què la 
concentració horària als 
instituts sigui beneficiosa, 
però si pensem en la salut 
dels joves i en què els 

sin el temps d’estudi i el 
dels treballs dels estudi-
ants. “La fórmula em 
semblava coherent per 
aconseguir un temps de 
qualitat en els estudis”. 
Per raons diverses, però, 
Cardús no va convèncer 
que la seva proposta de 
reforma horària fos con-
venient, i el projecte no va 
ser possible. 

Comerç i oci 
En l’àmbit del comerç, la 
cultura i l’oci, els horaris 
actuals estan pensats per 
a les llargues jornades 
dels treballadors. “El 
prime time televisiu és de 
les 21 h fins a mitjanit, per 
tant, la mateixa televisió 
programa tard perquè sap 
que abans ningú no la 
miraria”, explica Sara 
Berbel, autora dels dos lli-
bres acabats de publicar 
per la plataforma Inicia-
tiva per la Reforma Horà-
ria amb el títol Catalunya 
versus Europa: quins 
horaris tenim i Una 
dècada de polítiques de 
temps a Catalunya, que 

Raons per al  
canvi d’horaris 
 
Segons la plataforma Iniciativa per a la 
Reforma Horària, que compta amb  
el suport de la Fundació Jaume Bofill 
e 
L’horari del nostre país es diferencia de l’europeu per 
un retard en totes les activitats quotidianes, fona-
mentalment per la durada de la pausa del dinar i 
l’allargament de la jornada laboral fins tard al vespre. 
e 
Els comerços s’adapten a l’horari laboral de la pobla-
ció i tanquen dues hores més tard que a la resta 
d’Europa, de mitjana. 
e 
El total d’hores lectives a les escoles és similar a 
l’europeu, però es diferencia fonamentalment  
en la distribució de festius (excessiva concentració 
en determinats períodes), que dificulta la conciliació 
amb la vida laboral de les famílies. 
e 
L’allargament de la jornada comporta menys hores 
de son i augment del nivell d’estrès, cosa que té com a 
resultat una salut pitjor entre la població i un rendi-
ment escolar i laboral més baix. 
e 
Les llargues jornades laborals disminueixen la rendi-
bilitat de les persones a la feina i augmenten els seus 
riscos físics i psicosocials. Comporten, per tant, 
menys productivitat i descens de la competitivitat 
empresarial. 
e 
Els horaris extensos, units a l’ús diferent del temps 
d’homes i dones –que implica dobles jornades per a 
elles–, a més dels insuficients serveis de suport a la 
cura dels fills impacten negativament en la natalitat, 
que a Catalunya té un dels índexs més baixos 
d’Europa (1,32 fills per dona). 
 

aporten estudis i argu-
ments a favor dels nous 
horaris que la iniciativa 
social proposa. 

Administració 
En l’àmbit de l’adminis-
tració, la proposta és que 
l’horari fos d’entre les vuit 
i les nou fins a quarts 
d’una o la una, quan hi 
hauria una pausa per 
dinar, i després, continuar 
en una forquilla que anés 
de 13 h a 15 h. “També es 
podria plantejar reduir 
l’horari de dinar, com es fa 
sovint a la resta d’Europa, 
a tres quarts d’hora, o fins 
i tot que quedés en mitja 
hora, sempre voluntària-
ment”, diu Berbel. 

En definitiva, els mem-
bres de la Iniciativa opi-
nen que s’està fent “un 
combat contra la ignoràn-
cia”. El repte és recuperar 
uns horaris que a l’Estat ja 
es feien fa 60 anys. I si 
s’ha aconseguit superar 
obstacles que semblaven 
inabastables amb la llei 
del tabac, ¿per què no 
amb els horaris?e

Salvador Cardús 
atribueix part 
dels mals 
resultats 
acadèmics de 
l’ESO als horaris

comporta després a la 
tarda, no té sentit”. 

A la Facultat de Cièn-
cies Polítiques de la Uni-
versitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), el soci-
òleg, quan era degà, va 
proposar que alumnes i 
professorat fessin un 
horari de 9 a 17 h, i que 
aquestes hores inclogues-
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Infància

Tanca els ulls, ensuma  
i deixa’t portar!

LAURA PINYOL 
FOTO: GETTY 

L’
olfacte és el pri-
mer sentit que es 
posa en funcio-
nament quan els 

infants neixen. És el sen-
tit més primitiu i més des-
envolupat, que permet 
reconèixer la mare i faci-
lita la primera identifica-
ció de l’entorn. Però, a 
mesura que es creix, el 
sentit de l’olfacte es tre-
balla poc i, en certa 
manera, es va desapre-
nent. L’olfacte és un sentit 
complex i extraordinari. 
És el que permet descriure 
amb més criteri i precisió. 
Per posar-ne un exemple, 
som capaços de distingir 
dues-centes tonalitats de 
colors i, en canvi, podem 
arribar a emmagatzemar 
deu mil referències olfacti-
ves al cervell. D’aquí que, 
tantes vegades, una olor 
evoqui un record.  

L’olfacte és l’únic sen-
tit que va directament al 
cervell, fet que el relaci-
ona íntimament amb els 
sentiments. Reconeixem 
els aliments just per la 
combinació entre 
l’aroma, que entra pel nas, 

i el gust –dolç, salat, àcid i 
amarg– que detecta la 
llengua. 

Crear un perfum propi 
Sandra Iruela és la funda-
dora de Sandir –una 
empresa de disseny de 
fragàncies– i enginyera 
química. Ha impartit uns 
tallers infantils de perfu-
meria a Madrid, Barce-
lona i Mataró amb l’objec-
tiu “d’educar l’olfacte per 
comprendre el món que 
els envolta”.  

A través del joc, Sandra 
Iruela ha dissenyat unes 
sessions per a nens de sis 
a deu anys en què tota 
l’experimentació es basa 
en el joc. Unes capses del 
mateix color contenen 
olors diferents: “Que tan-
quin els ulls, perquè això 
els millora la concentra-
ció, ensumin i expliquin 
què els suggereix”. Les 
anotacions són molt 
diverses segons cada 
experiència. “Amb el cafè, 
per exemple, ens trobà-
vem respostes d’olors 
relacionades com la xoco-
lata, l’olor de casa els avis, 
de la tarda sortint 
d’escola, perquè el que és 

clar és que ho relacionen 
amb les seves vivències”.  

Gustos dolços 
Com que els sentits es van 
transformant amb l’apre-
nentatge, els nens són 
més sensibles als extrems. 
“Solen rebutjar els cítrics 
perquè els esgarrifen, i 
tampoc els agraden espè-
cies com el pebre”. En els 
tallers de Sandir, els parti-
cipants oloren en una tira 
olfactiva les “bases crea-
des, que poden ser cítri-
ques, florals, afruitades, 
entre d’altres, i les valo-
ren de l’1, si els agrada 
poc, al 5, si els agrada 
molt, com passa amb la 
vainilla”. En funció del 
criteri, “van afegint gote-
tes segons la seva puntua-
ció en un flascó” per crear 
el seu propi perfum, que 
abans d’acabar el taller 
decoren al seu gust.  

“Educar l’olfacte, saber 
explorar els matisos i tan-
car els ulls per mirar 
d’identificar les aromes és 
un exercici de concentra-
ció, que potencia la 
memòria i estimula 
l’esperit creatiu”, asse-
gura Iruela.e

L’olfacte és el sentit més desenvolupat quan naixem però es va deixant d’exercitar a mesura  
que els altres sentits van guanyant protagonisme. Amb tot, hi ha maneres de fer-lo treballar

L’olfacte és  
el sentit més 
primitiu,  
el que permet 
reconèixer la 
mare i l’entorn

Podem arribar a 
emmagatzemar 
fins a 10.000 
referències 
olfactives  
al cervell

Olors de la Mediterrània 
Tallers educatius 

 
¿De quina manera es 
pot fer que els infants 
descobreixin les plan-
tes aromàtiques 
–principalment les 
que tenen una trasla-
ció a la cuina tradicio-
nal de casa nostra– i 
s’hi familiaritzin? 

Campos Estela, una empresa de restauració especia-
litzada en menjadors escolars, ha dissenyat aquest fil 
conductor durant tot aquest curs en 17 escoles de les 
comarques del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el 
Barcelonès, l’Anoia i el Penedès, amb la participació 
de més de 2.570 alumnes.  

Els tallers educatius, en col·laboració amb la Xarxa 
Parc de les Olors de Catalunya, han programat activi-
tats sensorials que van des de la identificació de les 
espècies aromàtiques fins al coneixement d’algunes 
de les seves propietats i la creació de planters i horts... 
A l’inici de curs un equip de cuina i monitoratge va 
visitar el Parc de les Olors a Riells del Fai per assesso-
rar-se sobre com fer servir les herbes aromàtiques a la 
cuina. El resultat ha sigut la incorporació de nou plats 
tradicionals als menús escolars: pollastre amb fari-
gola, macarrons amb salsa pesto d’alfàbrega, macedò-
nia amb marialluïsa, llenties amb arròs i llorer, truita 
de patata i cibulet, peix blanc amb fonoll i amanida 
amb vinagreta de sajolida. Tot amb un benefici doble: 
recuperar la cultura popular sobre les herbes aromàti-
ques i enriquir l’alimentació amb gustos i olors no 
sempre coneguts per la canalla en plats de cada dia. 

C E t l d
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Família

Educar 
ments 
crítiques

AINHOA BOIX 
FOTO: C. ATSET / T. VAN DER MEULEN 

T
ots pensem. 
Grans i petits. 
Malgrat tot, no 
tots ho fem de 

manera crítica. Qüestio-
nar-nos les coses que ens 
envolten, raonar-les, 
expressar les nostres 
opinions sense por a ser 
rebutjats, defensar-les 
de la resta, respectar 
arguments que no coin-
cideixin amb els nos-
tres... De tot això un 
n’aprèn, i ho fa des de 
ben petit. Fins i tot abans 
de començar a parlar i 
expressar els seus senti-
ments mitjançant la 
paraula.  

Ho explica Rebecca 
Sánchez, coordinadora 
d’Escola Activa de 
Mallorca i defensora, des 
d’aquest centre d’ense-
nyament, d’un aprenen-
tatge basat en el diàleg, 
en l’experimentació i en 
el respecte dels ritmes i 
les necessitats de cada 
infant. L’important quan 
els nens són tan petits, 
segons explica, és aten-
dre les seves emocions, 
respectar-les, posar-hi 
noms però no qualifica-
tius. Perquè, encara que 
l’opció més fàcil és posar 
etiquetes, no hi ha senti-
ments bons ni dolents, 
ni nens millors o pitjors 
pel fet de tenir-los. 
Cadascú és com és i 
expressa la ira, l’alegria, 
la ràbia o la frustració 
com sap o com pot.  

Després, quan els 
infants comencen a par-
lar i poden compartir les 
seves preocupacions i 
inquietuds mitjançant la 
paraula, cal escoltar-los, 
fomentar el diàleg amb 

ells, estimular la seva 
curiositat deixant de 
banda la memorística i 
l’ordeno y mando, perme-
tre’ls que experimentin, 
que aprenguin al seu 
ritme i a partir dels seus 
errors i encerts, que ho 
qüestionin tot i a tots 
però que ho facin des del 
respecte. D’aquesta 
manera, els infants no 
només aprenen a pensar 
per ells mateixos, sinó 
que se senten segurs per 
compartir la seva opinió 
amb els altres, es conver-
teixen en persones críti-
ques –no pas irrespectu-
oses– amb les que no 
fonamenten els seus 
arguments i no busquen 
l’aprovació tothora. 

Però encara que 
aquestes recomanacions 
semblin fàcils d’explicar, 

i fomentar-los el pensa-
ment crític. 

“Com a pares ens han 
educat d’una manera, i és 
molt difícil canviar el 
xip. Hem d’intentar 
netejar la nostra histò-
ria, deixar estar les nos-
tres conviccions socials, 
projeccions i frustraci-
ons... Alliberar-nos com 
a persones i acompa-
nyar-ne d’altres que són 
diferents de nosaltres, 
que ens tenen com a 
mirall”, comenta aquesta 
professional, que, de la 
mateixa manera que 
advoca per un canvi de 
patrons, també ho fa per 
una comunicació basada 
en el respecte, per un 
diàleg entre iguals i no 
entre un, el pare o pro-
fessor, que és amo de la 
veritat absoluta, i un 
altre, el nen, que ha 
d’assumir-la sense qües-
tionar-la. 

Fer ‘reset’  
I la coordinadora 
d’Escola Activa de 
Mallorca no és l’única 
que pensa així. Les fun-
dadores de Pedagogia 
Blanca, Mireia Long i 
Azucena Caballero, 
també opinen que, per 
fomentar el pensament 
crític en els nens, és 
imprescindible mirar 
enrere i, si és necessari, 
canviar el xip. Molts 
pares han après a pensar 
sota els paràmetres de 
l’obediència i la memo-
rística, i aquests patrons, 
encara que regits per 
l’afecte i les millors 
intencions dels progeni-
tors, no són bons aliats 
del pensament crític. Per 
això, si volem que els 
nostres fills es convertei-

El diàleg entre pares i fills i el respecte 
són fonamentals a l’hora de crear 
lliurepensadors: deixem que pensin

xin en éssers indepen-
dents, autònoms, refle-
xius i amb capacitat per 
opinar per ells mateixos, 
no va malament fer repàs 
de la pròpia infància, 
detectar el que ha fallat i 
desprendre’ns tant dels 
errors com de teories 
que, segons Long i Caba-
llero, ens presenten una 
imatge distorsionada de 
la infància. 

“Els experts i psicò-
legs ens han convençut 
que al nen cal domar-lo, 
posar-li molts límits, 
acceptar sense plantejar-
nos-ho les normes i cos-
tums, encara que ens 
adonem que xoquen amb 
la naturalesa infantil. 
Que cal entomar-ho tot i 
obeir l’adult, o acabaran 
sent tirans i violents”, 
comenten aquestes dues 
professionals, que, des 
de Pedagogia Blanca, 
defensen la idea que una 
educació respectuosa 
amb els temps i les inqui-
etuds de cada criatura és 
possible. 

¿Això vol dir que no hi 
ha límits? Res d’això. 

RECURSOS. Escoltar-los i interpel·lar-los és 
fonamental per estimular la seva capacitat de 
raonar. És un estímul que han de rebre tant a casa 
com a l’escola.

Escola de filòsofs 
 
e 
El pensament crític es pot fomentar a casa, però 
també a les aules. Ho comenten les fundadores de 
Pedagogia Blanca i la coordinadora d’Escola Activa 
de Mallorca, defensores d’un aprenentatge basat en 
l’experimentació, el respecte i l’acompanyament, i 
contrari a paràmetres com l’obediència i la memorís-
tica. I també ho afirma Sergio Díez, professor del 
Colegio Brains de Madrid i responsable de l’Escola de 
Filòsofs, que aquest centre impulsa per incentivar 
l’esperit crític en els nens de 5 a 12 anys.  

La idea, segons comenta Díez, és que els infants 
aprenguin a dialogar, a expressar opinions respec-
tant les dels altres i a raonar les respostes sobre la 
base d’arguments sòlids. Ho fan a partir de materials 
que el docent aporta sobre temes tan diferents com la 
felicitat, la generositat, l’egoisme i, en el cas dels 
alumnes més grans, a partir d’informació que ells 
mateixos busquen sobre filòsofs com Aristòtil. 
Durant els 45 minuts que dura cada sessió han de 
documentar les seves respostes, exposar-les i deba-
tre-les amb els seus companys, aprenent a respectar 
el torn de paraula i les opinions de cadascú.  

“Una de les coses que hem observat a partir 
d’aquest projecte és que els nens són més exigents 
amb les explicacions que se’ls donen, fins i tot amb 
les que vénen dels adults. Ja no es conformen amb 
«Això ho fas perquè sí». Ara ells volen saber per què”, 
comenta aquest professor, que considera que una de 
les claus de l’èxit d’aquesta iniciativa és que està inte-
grada dins del programa educatiu del centre. 

Perquè pensin 
cal escoltar-los, 
fomentar el 
diàleg amb ells, 
estimular-los  
la curiositat

no ho són tant d’aplicar. 
Segons comenta la coor-
dinadora d’Escola Activa 
de Mallorca, tots, pares i 
mestres, hem sigut edu-
cats d’una manera, i és 
difícil desprendre’s d’un 
dia per l’altre de convic-
cions morals i socials 
adquirides. Ha d’haver-
hi un treball de buidatge 
previ, d’eliminar patrons 
passats i d’estar oberts al 
canvi. Una tasca que, per 
a Sánchez, és primordial 
a l’hora d’educar els nens 
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No ens capfiquem  
amb els dispositius

El debat sobre l’ús dels telèfons 
mòbils per part de la canalla, 
lluny d’esgotar-se, està més viu 

que mai. Mòbils a l’escola o fora? A 
quina edat? Quan comprem cadascun 
dels dispositius? Hi ha tantes opini-
ons, oi? Però hem de ser conscients 
que encara que no els els comprem 
fan servir els de casa. O també hem de 
negar-los l’accés als mòbils fins a una 
edat determinada? Quin és el tema? 

Hi ha situacions que no tenen 
marxa enrere. Es repeteixen regu-
larment amb cada avanç tecnològic 
o social. Va passar amb la impremta, 
l’electricitat, la televisió o internet. 
Per tant, l’important és saber on po-
sar el focus del debat de manera que 
no porti a enfocaments derrotistes o 
estèrils. És evident que hi ha factors, 
com la rapidesa o els riscos, que cal 
valorar per poder mantenir un debat 
col·lectiu amb sentit. 

¿Perdem el temps si mirem només 
el control d’hores i llocs? A quina ho-
ra, estona, on, qui ho controla... No hem 
entès que la resposta punitiva és con-
troladora (ja miraran d’escapolir-se) 
però no és educativa, i volem creure 
que amb control està resolt tot. Per què 
són pocs els debats en què es posa èm-
fasi en l’educació ètica que cal donar? 
Per què no es parla dels criteris d’ús 
que guiaran les actituds? Doncs per-
què no ens centrem en el fons de la 
qüestió: analitzar de forma seriosa al-
gunes actuacions. Gravar actes d’inci-
visme en lloc d’ajudar, enviar whats-
apps que arriben a tothom, dir 
tonteries, insults i enviar fotos... Es-
tem sent usuaris o espectadors del que 
fan altres. En som testimonis i l’abast 
de les accions acaba contaminant el 
pensament i les relacions. 

La comunicació massiva porta a 
l’egocentrisme. N’hem parlat pri-
mer? Segur que no, i tot i que allò que 
difonem impliqui altres persones, 
ens saltem totes les formes de comu-
nicació de proximitat. De seguida ar-
riba aquell “Mireu què m’ha passat!”, 
sense pensar que potser hi ha impli-
cada una altra persona que potser té 
un punt de vista diferent. Però allò 
comença a rodar i no té aturador. Les 
repercussions se’ns escapen de les 
mans i al final qualsevol semblança 
amb la realitat és pura coincidència. 
Cal ser un model per als fills a l’ho-
ra d’utilitzar el WhatsApp i altres 
dispositius. Calen respostes clares i 
una mirada crítica, perquè la man-
ca d’ètica es veu a llarg termini però 
les pràctiques hi són cada dia.

M. Jesús Comellas 

Maria Jesús 
Comellas  
és doctora  
en psicologia  
i pedagoga 

Cal deixar que 
s’equivoquin. 
Això els farà 
més creatius, 
autònoms i 
independents

Segons expliquen Mireia 
Long i Azucena Caba-
llero, n’hi ha, però són 
pocs i senzills: no et facis 
mal ni et posis en perill, 
no em facis mal ni em 
posis en perill i no facis 
mal ni posis en perill 
altres persones o ani-
mals. Quan els infants 
tinguin interioritzat 
això, tan sols queda 
acompanyar-los en el 
seu procés d’aprenen-

tatge, donant-los lliber-
tat perquè experimentin, 
perquè mostrin les seves 
opinions “sense penalit-
zar l’equivocació, la ima-
ginació o la divergència”, 
i evitant sempre el xan-
tatge, la pressió o la ridi-
culització. 

“No podem reproduir 
en ells la necessitat 
d’obeir l’autoritat sense 
qüestionar-la ni negar-se 
a seguir ordres injustes. 

a veure amb el seu pen-
sament. Perquè, per a 
aquesta psicopedagoga i 
directora del Centre Psi-
copedagògic Gabaldón, 
el millor mètode d’apre-
nentatge és el que sor-
geix de l’experiència 
d’enfrontar-se als pro-
blemes diaris, sabent que 
s’està acompanyat en tot 
moment per la figura 
paterna o materna però 
amb llibertat per buscar 
les pròpies respostes i, si 
cal, equivocar-se.  

Els nens que constru-
eixen el seu pensament 
sobre la base d’aquestes 
dinàmiques, segons 
explica, es converteixen 
en persones creatives, 
autònomes, indepen-
dents i amb capacitat de 
presa de decisions. Els 
que, per contra, són edu-
cats sota la sobreprotec-
ció es caracteritzen per 
la seva dependència i la 
seva baixa autoestima. 

“Si optem per la 
sobreprotecció, solucio-
nant els seus problemes 

No diem que sigui fàcil, 
però això és educar. Els 
acompanyem per ajudar-
los a convertir-se  
en adults responsables, 
no en súbdits sense cri-
teri ni capacitat de deso-
bediència”.  

Exercitar la raó 
Una afirmació contun-
dent que, si bé no 
expressa verbalment Eva 
Gabaldón, sí que té molt 

diàriament i no deixant 
lloc a l’equivocació, les 
criatures tindran un des-
envolupament mental 
completament insegur, 
seran dependents i sense 
capacitat de decisió. Això 
comporta, sens dubte, 
que tinguin una necessi-
tat imperant de suport 
per part de qualsevol 
persona que els envolti, 
una dependència d’apro-
vació”, afegeix aquesta 
professional valenciana, 
que, a més de parlar dels 
beneficis del pensament 
crític en les criatures, 
comparteix algunes 
dinàmiques grupals que 
l’incentiven.  

Aquestes dinàmiques 
passen per oferir l’inici i 
el desenvolupament 
d’una història per deixar 
que siguin els infants els 
que n’inventin el final o 
plantejar-los un tema de 
discussió perquè el trac-
tin i en facin debat des de 
diferents punts de vista. 
Són, tal com comenta 
Gabaldón, jocs que exer-
citen el pensament crea-
tiu i crític dels nens, que 
enforteixen les seves 
habilitats socials i que 
els ajuden a ser més tole-
rants i respectuosos amb 
els altres.e
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Escola

Mig segle 
de català  
a les aules 
L’Editorial Teide reedita ‘Beceroles’,  
el primer llibre de text escrit  
en català després de la Guerra Civil,  
que va suposar una revolució 

PALOMA ARENÓS 
FOTO: TEIDE 

V
a ser revolucio-
nari en tots els 
sentits: pel sis-
tema pedagògic 

que oferia –amb els pre-
ceptes de l’escola activa– i 
per ser el primer llibre de 
text escrit en català des 
del 1939 i editat en ple 
franquisme. El Beceroles, 
publicat per l’Editorial 
Teide el 1965, celebra mig 
segle de vida i ho fa amb 
l’orgull d’haver sigut un 
llibre cabdal tant per als 
mestres com per als 
alumnes que el van fer 
servir, en uns moments 
en què el català estava 
prohibit a l’escola. Per 
commemorar-ho, l’edito-
rial ha publicat un facsí-
mil que s’està distribuint 
en escoles, entitats i asso-
ciacions vinculades a la 
defensa de la llengua com 
Òmnium Cultural i 
l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat. 

Aquesta publicació, 
escrita per Àngels Gar-

Mancomunitat i la Repú-
blica”, destaca David 
Rahola, conseller delegat 
d’Editorial Teide i nét del 
fundador.  

En aquest sentit, 
Rahola recorda que “el fet 
de ser en català ja era 
revolucionari, però a més 
va ser una entrada d’aire 
fresc des d’un punt de 
vista pedagògic”. Les 
il·lustracions, de María 
Fernanda Díaz, eren deta-
llistes i molt acolorides, i 
feien el conjunt molt 
atractiu per als infants.  

Rahola reivindica que 
en aquells temps Teide ja 
publicava llibres “impreg-
nats de modernitat” en un 
temps en què s’estilaven 
“els llibres tipus Enciclo-
pedia Álvarez, tots en 
blanc i negre”. Amb Bece-
roles s’hi afegia que “el 
tarannà de la gent que en 
aquells moments volia fer 
coses en català era 
modern i amb inquie-
tuds”. El llibre va servir 
així per a una incipient 
educació de la llengua 

riga, mare de la pedagoga 
Marta Mata, va esdevenir 
el manual de llengua cata-
lana de capçalera per a les 
escoles que, arreu del 
país, seguint les orientaci-
ons pedagògiques 
d’autors innovadors com 
Alexandre Galí, van ini-
ciar una aposta valenta 
per un ensenyament 
modern i en català. Estava 
pensat per a infants de 
primer curs, però es feia 
servir també per a més 
grans que havien après a 
llegir i escriure només en 
castellà. “L’aparició de 
Beceroles va suposar una 
novetat didàctica per a 
l’època. La seva voluntat 
de fer partícip l’alumnat 
del seu propi aprenen-
tatge i la utilització vol-
guda i estudiada d’eines 
com la imatge i el material 
manipulatiu o els centres 
d’interès feien, i fan, del 
Beceroles un exemple fan-
tàstic de les metodologies 
pròpies de l’escola activa, 
que ja s’utilitzaven a 
Catalunya en temps de la 
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La setena hora 
 

La importància  
de les pizzes

Una casa d’embotits de molta 
anomenada fa un anunci de 
pizzes molt ben fet. Recrea si-

tuacions diverses al voltant d’aquest 
menjar, i de cada escena ens mostra 
el valor afegit que pot tenir el consum 
d’aquest producte. Al final, una nena 
afirma que el que més li agrada de 
menjar pizza és que es reuneix una 
bona colla de gent i que riuen i que 
s’ho passen bé.  

Potser a l’escola hauríem de seguir 
aquest principi. Buscar el valor afe-
git en les activitats que proposem i en 
els objectius que volem assolir. Ens 
reunim per aprendre alguns contin-
guts que necessitem en el nostre pre-
sent i que imaginem que podrem ne-
cessitar en aquest futur que 
desconeixem per molts experts que 
ens en facin, un dia sí i l’altre també, 
una radiografia i un diagnòstic. Ens 
reunim per assolir unes determina-
des competències, uns determinats 
sabers, i ho fem amb metodologies di-
verses i amb recursos de tota mena. 
Ens reunim gent diferent per com-
partir temps amb els nostres iguals i 
amb altres de qui som responsables.  

Mostrar valors 
Ens reunim per mostrar uns deter-
minats valors que pensem que són 
imprescindibles si volem construir 
un món més just, més solidari, més 
compassiu, més decent, menys desi-
gual, que respecti les persones i que 
sigui capaç de debatre les idees que 
tenim sense malmetre la imatge de 
qui les defensa. Ens reunim per con-
solar-nos, per amorosir les mossega-
des de la vida. Ens reunim per equi-
vocar-nos sense por a ser sancionats 
o humiliats. Ens reunim per crear un 
narrador que dissenyi el seu projec-
te de vida i que hi tingui present l’exis-
tència dels altres. Ens reunim per sa-
ber que al món existeix l’ambigüitat 
humana i que hem de saber conviu-
re dignament amb aquest coneixe-
ment tan dramàtic. Ens reunim per 
plorar tots junts i per celebrar la pèr-
dua de la innocència. Ens reunim per 
ser bons, tot i que no sabem ben bé 
què és el bé. Del mal ja en tenim mas-
sa relats i vivències. Ens reunim per 
llegir el món i compartir les nostres 
lectures. Per acaronar-nos també ens 
reunim, i per avaluar-nos sense do-
nar res per definitiu. I per enfadar-
nos i poder-nos reconciliar. 

I també ens reunim per reunir-nos, 
per sentir-nos part d’una comunitat, 
perquè, com la nena de la pizza, sabem 
que quan estem junts podem riure i 
ens ho podem passar més bé.

Jaume Cela & Juli Palou 

Jaume Cela és mestre  
i escriptor i Juli Palou  
és doctor en filosofia  

i educador 

lies. “El llibre era nou per 
a la seva època, pel 
mètode i perquè era en 
color”.  

Mirant enrere, Boixa-
deras opina: “El llibre era 
la plasmació impresa d’un 
moment molt il·lusionant 
per als mestres que es 
volien formar en català i 
fer-ho bé. Va ser l’espurna 
d’un moviment que conti-
nua viu, tot i que ara 
siguem en una altra època, 
però en què el català a 
l’escola continua sent 
amenaçat per l’Estat”, 
argumenta l’educadora.  

Marta Amigo, mestra 
d’anglès a l’Escola Sant 
Josep de Sant Vicenç dels 
Horts, de 47 anys, té un 
molt bon record tant del 
Beceroles com de l’Estels. 
“Vaig entrar a l’Escola 
Garbí d’Esplugues de Llo-
bregat el 1971, quan tenia 
4 anys. Era un centre pri-
vat molt avançat, on es 
feia una aposta ferma per 
l’ensenyament en català i 
ja treballaven amb 
aquests llibres. Ara sóc 
conscient que vaig ser una 
privilegiada per tenir 
l’accés a la cultura cata-
lana des de tan petita, tot i 
que els meus pares eren 
d’orígens castellans”, des-
taca. Amigo destaca que el 
Beceroles era un llibre 
“molt ben fet i molt agra-
dable de veure”: “Recordo 
amb estima la pàgina 
dedicada a la classe, amb 
uns dibuixos preciosos i 
molt detallats. També 
recordo una pàgina on 
sortien els esquirols, una 
altra de la muntanya...” 

Va aprendre a llegir amb 
aquest llibre als 6 anys i se 
sent agraïda de l’aposta 
valenta de l’Editorial 
Teide. “El tinc guardat a 
casa dels pares. Hi he 
d’anar un dia amb temps, i 
trobar-lo per redescobrir-
lo. Va ser un llibre molt 
modern, amb una pedago-
gia encara vigent, com els 
centres d’interès”, afirma 
emocionada.  

Editorial compromesa 
L’Editorial Teide havia 
nascut l’any 1942 com una 
iniciativa empresarial de 
qui va ser síndic de greu-
ges de la Generalitat de 
Catalunya, Frederic 
Rahola i d’Espona, i del 
seu cunyat, l’historiador 
Jaume Vicens i Vives. 
La seva vocació va ser 
sempre la publicació de 
recursos educatius: al 
principi van ser mapes 
muts i poc després van 
arribar els llibres de text. 

L’any 1955 va editar les 
primeres obres en llengua 
catalana de caràcter 
divulgatiu, la col·lecció 
Biografies catalanes. Va 
publicar també la Histo-
ria de la literatura cata-
lana de Joan Ruiz i 
Calonja, en llengua caste-
llana (i tot i així va ser 
retinguda durant un any 
al magatzem per obtenir 
l’autorització governa-
tiva). Un any després va 
editar la Gramàtica cata-
lana de Pompeu Fabra. 
Avui en dia publica tot 
tipus de llibres de text, 
tant en format paper com 
en format digital.e

ÀNGELS 
GARRIGA, 
L’AUTORA 
e 
Àngels Garriga Martín 
va néixer a Sant Vicenç 
de Calders el 1898. Va 
estudiar als Estudis 
Normals de la Manco-
munitat de Catalunya 
(1920-1923) amb pro-
fessors il·lustres com 
Pompeu Fabra, Alexan-
dre Galí, Artur Marto-
rell i Rosa Sensat. Va ser 
mestra municipal a Bar-
celona des del 1923 i va 
treballar als Grups 
Escolars Baixeras i Pere 
Vila, del Patronat Esco-
lar de l’Ajuntament de 
Barcelona. El 1945 va 
quedar impossibilitada 
i es va traslladar a viure 
a la casa pairal del seu 
marit, a Saifores (Baix 
Penedès), amb la seva 
filla, Marta Mata. Va ser 
durant l’estada a Saifo-
res que va escriure 
diversos llibres per a 
l’aprenentatge de la 
llengua, inspirant-se en 
les metodologies didàc-
tiques europees més 
modernes. El 1965 va 
publicar el Beceroles,  
el primer manual 
d’ensenyament en 
català editat després de 
la Guerra Civil. Àngels 
Garriga va morir a Bar-
celona l’any 1967.

Records dels 
exalumnes 
e 
La web www.becero-
les.editorialteide.com 
recull els records 
d’alguns exalumnes que 
van fer servir el Becero-
les quan eren petits.   

Montserrat Cererols 
hi explica que va apren-
dre a llegir en català 
amb aquest llibre de 
text. “Devia aprendre a 
llegir a l’escola, en cas-
tellà, esclar, però em 
costava molt i no aca-
bava d’arrencar. A 
l’estiu el meu pare va 
comprar el Beceroles i 
cada dia m’ensenyava a 
llegir. Anys després 
comentava orgullós  
que jo havia après a  
llegir en català”.  

Per la seva banda, 
Montserrat Galí des-
taca: “A l’escola ens tro-
bem amb dificultats a 
l’hora de trobar un lli-
bre de la qualitat del 
Beceroles”. Aquesta 
educadora reconeix: 
“Encara fem servir 
l’Estels, perquè creiem 
en aquesta pedagogia”. 

catalana, en una època en 
què “a l’escola pública no 
es feia res de res en 
català” perquè depenia 
del règim franquista, 
mentre que només en 
algunes escoles privades 
“es començaven a fer clas-
ses de català”. De fet, com 
que no hi havia materials 
impresos fins a l’edició 
d’aquest llibre de text, 
“molts mestres utilitza-
ven llibres seus dels 
temps de la República i, 
esclar, només hi havia 
l’exemplar del mestre i els 
alumnes no en tenien”. 

En aquells temps 
adversos per a l’aprenen-
tatge del català escrit, la 
petita Guia de la mestra 
també va ser una eina 
important i interessant 
per entendre com el Bece-
roles va trencar no sola-
ment amb quina era la 
llengua d’aprenentatge de 
la lectoescriptura, sinó 
també amb el model 
d’aprenentatge. Tot i que 
la guia no tenia més d’una 
quinzena de pàgines, va 
ser una ajuda inestimable 
per als mestres per enten-
dre el què i també el per-
què de la metodologia. El 
1967 va aparèixer el llibre 
de segon curs Estels, de la 
mateixa autora i il·lustrat 
per Cesc.  

L’inici de tot 
“No hi havia materials 
d’estudi. Beceroles va ser 
el començament de tot”, 
assegura la professora 
Rosa Boixaderas, autora 
de contes i llibres de text. 
El 1965, amb només 18 
anys i després d’acabar els 
seus estudis de magisteri, 
va arribar a l’Escola Min-
guella de Badalona. Allà li 
van encomanar fer-se càr-
rec dels cursos extraesco-
lars de català als quals 
alguns pares matricula-
ven els seus fills. “Eren 
classes molt nombroses i 
la direcció de l’escola hi 

estava molt compromesa. 
En el nostre cas, la inspec-
ció educativa franquista 
sempre va fer els ulls 
grossos amb les classes”, 
explica. Cada infant, 
recorda la mestra i pro-
fessora de la Universitat 
de Vic, hi arribava amb el 
seu llibre. Eren uns 30 o 
40 alumnes a l’aula, cosa 
que demostra l’interès i la 
mobilització de les famí-

El ‘Beceroles’  
va servir per a 
una incipient 
educació  
de la llengua 
catalana

REFERENT. Àngels Garriga va escriure el Beceroles en 
plena dictadura franquista. FUND. MARTA MATA I GARRIGA
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Lleure

Bons altaveus de les d

XAVIER TEDÓ 
FOTO: SETEM 

T
res continents, 
catorze països i 
vint-i-dues desti-
nacions diferents. 

Aquesta és la variada 
oferta dels camps de soli-
daritat que organitza 
Setem des del 1991, pels 
quals ja han passat més de 
cinc mil persones. 
L’objectiu d’aquest ambi-
ciós programa és sensibi-
litzar sobre les creixents 
desigualtats entre els paï-
sos del Nord i del Sud, 
generar una mirada crí-
tica i reflexiva sobre 
l’actual ordre mundial i 
impulsar l’activisme a 
Catalunya a favor de 
models més justos i res-
pectuosos amb els drets i 
la identitat dels pobles 
més desafavorits.  

Els camps de solidari-
tat ofereixen als partici-
pants la possibilitat de 
formar-se, conviure i 
col·laborar amb organit-

zacions de l’Àsia, l’Amè-
rica Llatina i l’Àfrica en 
àmbits tan diversos com 
l’educació, el comerç just, 
l’emigració i els drets 
humans. Teresa Vidal, 
tècnica dels camps, 
explica com va sorgir la 
iniciativa: “Abans la coo-
peració era assistencia-
lista, amb una interven-
ció directa que passava 
per construir una escola o 
un hospital, però a 
mesura que ha evolucio-
nat el Tercer Sector s’ha 
assumit que la solidaritat 
no passa per resoldre els 
problemes del Sud, que 
les desigualtats no són 
fruit de la manera de fun-
cionar d’aquests països, 
sinó del sistema capita-
lista que impera al Nord. 
Per tant, si les desigual-
tats les generem nosal-
tres, hem de canviar les 
coses aquí. Els camps són 
una eina de sensibilitza-
ció per modificar la nos-
tra conducta i, per exem-

ple, comprar productes 
de comerç just”.  

El projecte, obert als 
majors de divuit anys, es 
divideix en tres fases. La 
primera és la preparació, 
que es desenvolupa de 
l’abril al juny i que consis-
teix en un curs de forma-
ció (Apropar-se al Sud) de 
quaranta hores en tres 
dissabtes. “Abans de 
l’estada se’ls dóna infor-
mació sobre les desigual-
tats entre el Nord i el Sud i 
sobre la necessitat de 
tenir una actitud respon-
sable quan siguin allà. 
Han d’entendre que cada 
context cultural és dife-
rent”, remarca Vidal.  

En la formació hi parti-
cipen ponents com el pre-
sident de Justícia i Pau, 
Arcadi Oliveres, i l’antro-
pòloga i directora del 
Centre d’Estudis Afri-
cans, Lola López. “La for-
mació també inclou un 
cap de setmana de colò-
nies perquè el grup es 

Els camps de solidaritat ofereixen als joves a partir de 18 anys la possibilitat  
de conèixer el dia a dia dels països del Sud de la mà d’organitzacions locals

El perfil habitual 
són joves 
d’entre 20 i 30 
anys que 
provenen del 
teixit associatiu

Ofereixen 
formació en 
àmbits com 
l’educació, el 
comerç just i els 
drets humans

conegui, ja que la majoria 
de persones que s’inscri-
uen ho fan de manera 
individual”.  

Sensibilització 
La segona part del pro-
grama és l’estada en un 
país del Sud, on al llarg 
d’un mes (juliol, agost o 
setembre) els partici-
pants podran conèixer la 
feina d’organitzacions 
locals i conviure amb 
famílies que hi estan vin-
culades, compartint 
tallers i activitats quotidi-
anes. “Tenim vint-i-dos 
camps, on ja fa anys que 
enviem voluntaris, però 
cada cert temps n’obrim 
de nous per treballar amb 
altres organitzacions 
locals”, explica la tècnica 
de Setem.  

Els camps de solidari-
tat, entre altres coses, 
permeten acostar-se al 
dia a dia d’una família 
senegalesa, al treball d’un 
grup de camperols nicara-

güencs en l’àmbit del 
comerç just, a la lluita dià-
ria d’una organització de 
dones africanes que 
intenten fer prosperar els 
seus petits projectes mit-
jançant l’ús dels micro-
crèdits o a la reivindicació 
d’associacions campero-
les del Brasil pel dret a la 
terra. Unes experiències 
que afavoreixen que els 
voluntaris prenguin cons-
ciència d’altres realitats i 
es converteixin en ciuta-
dans compromesos a 
l’hora de reclamar un nou 
ordre mundial.  

El programa no va 
adreçat a un tipus de per-
sona concret: “Tots els 
perfils hi tenen cabuda, hi 
ha des de joves de 18 anys 
fins a persones de més de 
60 anys, i gent de 40 o 50 
anys que no han viatjat 
mai, però predominen els 
joves entre 20 i 30 anys 
que provenen del teixit 
associatiu i que ja estan 
sensibilitzats”, anota 
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Fora de classe 
 

Comparacions  
entre germans

Formem part d’un món compe-
titiu i exigent. Per això, com a 
pares, és lògic que vulguem el 

millor per als nostres fills. Si en te-
nim més d’un, descobrirem que ca-
da fill és un món i que cadascun se-
guirà el seu camí. Els pares volem que 
els fills siguin feliços i que es guanyin 
bé la vida. Els de la meva generació, 
a més, sabem que estudiar no els as-
segurarà res però que no fer-ho els 
condemnarà a la precarietat.  

Els germans grans són els que 
obren el camí, els primers que s’en-
fronten i negocien amb els pares per 
defensar els seus propis objectius. Els 
que vinguin darrere jugaran amb 
avantatge. Com a professor, és curiós 
que les comparacions entre germans 
apareguin a les reunions d’equips edu-
catius. Moltes vegades quan parlem 
d’un alumne sempre surt un profes-
sor dels veterans que comença a re-
cordar la trajectòria acadèmica del 
seu germà o germana gran.  

En la majoria dels casos crec que 
les comparacions perjudiquen els ger-
mans petits. Que els grans fossin bons 
o mals estudiants condiciona amb 
quins ulls analitzem els petits. Com 
si les sagues es perpetuessin en l’èxit 
o el fracàs. Com si d’uns cognoms ho 
esperéssim tot i d’uns altres no res. 
Que hi hagi molta diferència entre 
germans més aviat ens despista. Cal 
acceptar que no tots els fills poden 
brillar amb la mateixa intensitat, ni 
sempre és just demanar-ho. Els do-
cents també hi afegim la batalla de 
classificar els alumnes de ciències o 
de lletres, com si alguns docents ju-
guessin a reclutar adeptes en un sen-
tit o en un altre segons veuen capaci-
tats en els alumnes. A vegades és molt 
clar, però en la majoria no tant.  

El germà gran és un exemple i un 
referent per als petits. Si el veuen es-
tudiant per casa és més probable que 
els altres també s’hi sumin. Als ins-
tituts moltes vegades els germans 
grans fan d’intermediari entre el pe-
tit i els professors davant d’algun pro-
blema. Acostuma a ser més efectiu 
que amb els pares. No podem espe-
rar el mateix de cada alumne. Com a 
pares tampoc podem pretendre que 
segueixin les nostres passes ni els 
agradi el que hàgim fet a la nostra 
època. Quan es forcen aquestes situ-
acions, tard o d’hora apareixen frus-
tracions. Tinc amics, coneguts i exa-
lumnes que, al final, el que els 
agrada i amb el que es gua-
nyen la vida no té res a veu-
re amb els estudis que un 
dia els van aconsellar fer.

Xavier Gual 

Xavier Gual  
és escriptor  
i professor  
de secundària 

desigualtats

Enllaç d’interès  
www.setem.org 

Fases del 
programa 
e 
1a fase 
Preparació i formació  
(de l’abril al juny) 
Curs de formació Apro-
par-se al Sud, reconegut 
pel Pla de Formació de 
Voluntariat de Catalunya 
per tenir unes mínimes 
nocions de les desigual-
tats entre els països del 
Nord i els del Sud.  
e 
2a fase 
Viatge i estada a un país del 
Sud (juliol, agost o setembre) 
Conèixer de primera mà 
la feina d’organitzacions 
locals dels països del Sud 
convivint amb persones 
que hi estan vinculades i 
compartint tallers i acti-
vitats quotidianes durant 
tot un mes. 
e 
3a fase 
Difusió i acció al Nord  
(a la tornada) 
Els participants es com-
prometen a divulgar les 
experiències viscudes 
per contribuir a sensibi-
litzar l’opinió pública 
sobre les problemàtiques 
d’aquests països. 

tiples accions de denúncia: 
“Hi ha grups que organit-
zen xerrades en instituts o 
centres cívics, d’altres que 
obren blogs o fan exposici-
ons de fotos. Els que no 
tenen temps es passen a la 
banca ètica o com-
pren productes 
de comerç 
just”.  

Que 
bona part 
dels ins-
crits 
repeteixin 
és el millor 
indicador 
de l’èxit de la 
iniciativa.  

“No és turisme” 
L’Aura Monclús ja ha anat 
a dos camps: “Vaig conèi-
xer la iniciativa perquè 
gent del meu entorn hi 
havia anat i no vaig dubtar 
a apuntar-m’hi, perquè 
volia fer una estada coope-
rativa entenent que la 
cooperació no és casar-se 
amb algú d’allà perquè 
pugui venir cap aquí ni 
tampoc imposar el teu 
punt de vista. No vaig can-
viar coses allà, però aquí 
sí. Per exemple, m’he pas-
sat a la banca ètica”. Fa 
dos anys va ser a Santiago 
del Estero, a l’Argentina, 
amb el Mocase, un movi-
ment camperol que es va 
formar el 1989 i que lluita 
per la sobirania alimentà-
ria, la reforma agrària i la 
justícia social. “El govern 
els desallotja per fer 
camps de soja. Vam con-
viure amb famílies que 
ens explicaven que grups 
organitzats havien matat 
els seus veïns”.  

Els vincles entre el seu 
grup i la comunitat es van 
afermar de seguida: 
“Érem relativament a 
prop de les cascades 
d’Iguaçú, a uns cinc-cents 
quilòmetres, i no et plan-
tejaves anar-les a visitar. 
Vols estar el màxim de 
temps amb les famílies 
amb qui convius, i tot i que 
disposes de temps lliure 
no és un viatge de turisme. 
Un cop ets allà no en tens 
ganes”. Tant ella com la 
resta de participants van 
participar en unes jorna-
des per conèixer la realitat 
social i política de la regió, 
van col·laborar en alguns 
projectes i van fer una xer-
rada a Catalunya: “És una 
gran problemàtica que la 
gent d’aquí desconeix”.  

joves de les famílies cam-
peroles: “Vam organitzar 
el casal d’estiu a l’escola 
on feien classes i va ser 
una experiència molt 
enriquidora, perquè ens 
ensenyàvem mútuament 
jocs i cançons i els infants 
disfrutaven molt de les 
activitats que els preparà-
vem”. L’experiència la va 
colpir: “Quan vaig tornar 
tenia ganes de repetir, 
però volia pair-ho. 
L’impacte que havia tin-
gut en la meva vida va ser 
brutal. Trenques molts 
tòpics, i ara he canviat les 
meves rutines. La meva 
vida ha pres una nova 
direcció”.  

Aquest any hi torna 
com a coordinadora del 
grup que viatja a les Filipi-
nes: “Ara m’encarrego de 
tasques de logística. Un 
cop allà tots som iguals, 
però ets tu qui ha de donar 
la cara”. També s’ha impli-
cat com a voluntària a 
Setem i és una de les per-
sones que gestionen la ter-
cera fase del projecte aju-
dant els participants a 
reflexionar sobre l’estada 
per donar continuïtat al 
viatge. L’Alba defensa la 
validesa de la iniciativa: 
“Si tens ganes de viure una 
experiència trencadora 
recomano anar-hi, es tin-
gui l’edat que es tingui, 
però tenint present que el 
turisme queda en segon 
pla”. També assumint que 
caldrà renunciar a algunes 
comoditats que veiem 
habituals. Ella, com la 
resta, es converteixen en 
ambaixadors dels que no 
tenen veu, en un potent i 
important altaveu de les 
desigualtats.e 

L’Índia va ser el seu 
destí l’any passat. Concre-
tament a Maharastra, a la 
província de Bombai, amb 
una organització que 
també reclama el dret a la 
terra i una altra que vetlla 

pels drets de la comu-
nitat dalit, els 

que no tenen 
casta, que no 

tenen accés 
a l’educa-
ció ni a la 
sanitat. 
“Estan 

impulsant 
projectes 

interessants 
de desenvolupa-

ment local que volen 
sufragar amb microcrè-
dits que costen d’arribar”.  

L’Aura no amaga que la 
convivència amb famílies 
d’altres cultures implica 
empatitzar: “Són organit-
zacions que vetllen pels 
drets de les dones, però 
llavors elles menjaven 
després de nosaltres. Els 
primers dies els insistíem 
per dinar plegats, però al 
final ho acceptes, perquè 
forma part de la seva tra-
dició”. Tampoc dubta si 
tornarà a fer una estada 
en un camp. “Aquest any 
no repeteixo, però he par-
ticipat en el procés de for-
mació i més endavant hi 
tornaré”.  

Per la seva banda, 
l’Alba Mir va saber que 
Setem organitzava els 
camps de solidaritat per 
internet: “Buscava una 
alternativa al viatge turís-
tic amb una experiència 
relacionada amb el desen-
volupament”. D’aquesta 
manera va anar a parar fa 
tres anys a Fotouni, al 
Camerun, on va conviure 
amb una comunitat cristi-
ana rural que treballa per 
l’educació dels infants i 

Vidal. Aquest any hi parti-
ciparan 120 persones: 
“Els últims quatre anys la 
demanda ha baixat per la 
crisi, perquè n’has d’assu-
mir tots els costos, però 
abans als camps hi podien 
anar unes 300 persones”. 
La inscripció, que va ínte-
grament a l’entitat, costa 
80 euros; el curs de for-
mació, 150, i després cal 
sumar-hi el bitllet d’avió i 
les despeses del camp, 
que són poques perquè els 
participants conviuen 
amb famílies que es bene-
ficien dels projectes de les 
organitzacions locals.  

La difusió de l’experièn-
cia a la tornada és la ter-
cera pota del projecte, amb 
la finalitat de contribuir 
així a sensibilitzar l’opinió 
pública sobre la realitat de 
les desigualtats que s’han 
vist als països del Sud. 
Setem organitza una tro-
bada d’avaluació, Vents 
del Sud, per compartir el 
que s’ha viscut i explicar 
les diferents propostes de 
participació que tenen a 
Setem i altres vies de 
voluntariat. La feina de 
divulgació, com assenyala 
Vidal, es tradueix en múl-

 
Sabies 
que...? 

Ja són més de 5.000 les 
persones que han passat  
pels camps de solidaritat  
que Setem organitza des  
del 1991 a l’Àsia, l’Àfrica  

i l’Amèrica del Sud. 
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La revolució 
del telèfon 

mòbil 

TEXTOS: CRISTINA SERRET   IL·LUSTRACIONS: MARTA CAYUELA 

Quants telèfons mòbils hi ha a  
casa teva? Segur que no t’imagines un 
món sense ‘smartphones’, oi? Doncs fa 
només trenta anys aquest aparell era  
un objecte experimental, una mena de 
bogeria impossible. I en només dues 
dècades hem passat dels terminals  
amb forma i pes de totxana a pantalles 
tàctils, lleugeres i superintel·ligents. És  
la revolució de la telefonia mòbil! 

kidsara

Qui va inventar  
el telèfon? 
 
El telègraf tenia un problema: els mis-
satges només es podien enviar d’un en 
un. Per això els propietaris de la com-
panyia telegràfica més gran dels Estats 
Units van demanar a tots els inventors 
del país una solució. Qui la va trobar va 
ser Alexandre Graham Bell, que l’any 
1876 va inventar un sistema de trans-
missió de la veu: el telèfon! 

 
Vocabulary 

 
smartphone: telèfon 

intel·ligent 
Spaniards: espanyols 

devices: aparells 
commitment: compromís 

Manufacturers: fabricants 
phone call: trucada de telèfon 

 
 
 

I el telèfon mòbil? 
 
Va ser un enginyer dels Estats Units 
anomenat Martin Cooper. El 3 d’abril 
del 1973 va fer la primera trucada amb 
un mòbil. Saps a qui va telefonar? Al 
seu principal rival, Joel Enger, per anun-
ciar-li que havia aconseguit fer un te-
lèfon portàtil abans que ell. 

Qui és 
l’avantpassat  
del telèfon? 
 
El telègraf. Però amb aquest sistema 
de comunicació no es podia sentir la 
veu de l’altra persona. Només es trans-
metien uns impulsos elèctrics que es 
desxifraven seguint un codi, i llavors 
s’escrivia el missatge en un paper. 

Com eren els 
primers mòbils? 
 
Si en busques imatges a internet 
et quedaràs ben parat, perquè te-
nien la mida d’una totxana. Ara ens 
poden semblar ridículs, però en 
aquell moment van ser una revo-
lució: fins llavors tots els telèfons 
havien d’estar connectats a un ca-
ble. Aquests avantpassats dels 
nostres smartphones només ser-
vien per fer i rebre trucades. 

The first phone call 
It was made on March 10, 1876, in Boston, 

Massachusetts, between Alexander Graham Bell 
and his assistant Thomas A. Watson. The first 

thing Mr. Bell said was: “Watson, come here.  
I want to see you”.

Més mòbils  
que persones! 
 
Actualment el nombre de dispositius 
mòbils ja ha superat la població hu-
mana global!
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Glued to our 
smartphones 

81% of Spaniards have a 
smartphone. This figure puts 
us in first position in Europe 
for the use of these devices.

5. Més fàcils  
de carregar 
 
No ens estalviarem d’anar carregant 
la bateria, però ens ho posaran més fà-
cil. Ho podrem fer sense cable, potser 
fins i tot amb energia solar. 

4. Més segurs 
 
Cada cop serà més difícil que algú acce-
deixi a les nostres dades o continguts. 

1. Més resistents 
 
Suportaran les caigudes, la humitat i 
qualsevol tipus de maltractament. 
  

Com seran els telèfons del futur?  
Els smartphones, o telèfons intel·ligents, incorporen prestacions a un ritme molt acce-
lerat. D’aquí pocs anys, segur que tindrem telèfons amb aquestes característiques:

2. Amb 
identificadors 
personals 
 
Els telèfons ens podran llegir l’iris o 
les empremtes dactilars. De fet, al-
guns ja ho fan! 

3. Més lleugers i 
amb les pantalles 
més grans 
 
És el principal objectiu: aconseguir 
aparells més grans però que pesin 
menys.  

Quins són  
els països 
capdavanters en 
la indústria de la 
telefonia mòbil? 
 
Corea del Sud, la Xina i el Japó estan 
fabricant terminals de molt bona 
qualitat i a preus molt assequibles. 
Cada cop és més habitual veure pels 
carrers de casa nostra telèfons fa-
bricats en aquests països. 

En quin punt 
estem? 
 
Ja som a la quarta generació (4G) 
de telèfons mòbils. La 1G es corres-
pon amb la invenció del telèfon 
portàtil. Llavors era un aparell gros 
i amb poques prestacions. L’etapa 
de la 2G es va iniciar als anys 90, 
quan els preus es van abaratir i els 
mòbils es van fer populars. La 3G 
suposa un gran salt tecnològic, per-
què es fabriquen els smartphones 
o telèfons intel·ligents, que poden 
fer gairebé el mateix que un ordi-
nador. Amb el pas a la 4G hem con-
vertit els telèfons en màquines en-
cara més segures, més útils i més 
pràctiques. I atenció, perquè ja s’es-
tà treballant en la 5G!

Barcelona’s 
commitment to Mobile 

phones 
Have you ever heard of the 

Mobile World Congress? It is a 
meeting that takes place every 

year in Barcelona and gets 
mobile phone manufacturers 

from all over the world together. 
By welcoming the MWC 

Barcelona, we are seen as a 
world leader in mobile 

technology.

Amb la col·laboració d’Anna Umbert, professora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 
de Barcelona i professora del Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils de la UPC. 




