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TRIEM JOGUINES
EDUCATIVES!
CONSELLS PER FER UNA BONA ELECCIÓ
QUAN EN REGALEM A LA CANALLA

P. 4-5

EL PARE QUE ET VA MATRICULAR

AIXÍ FA DE MARE

SETEMBRE
Són les tres de la tarda i, si no fos perquè
estem de vacances, diries que tens tots els
números d’estar a punt de patir un atac
d’ansietat de tanta calor acumulada. Tant
se val on siguis, pot ser en un poblet d’una
illa mediterrània, amb la pell torrada, fent
un últim bany en una platja amb l’aigua
massa calenta i la sorra massa atapeïda de
gent, o en una ciutat, plena de catedrals
imponents i terrasses on et cobren la cervesa a preu de mariscada.
La meva intuïció diu que siguis on siguis la sensació general és lleguerament
menys idíl·lica de com te la imaginaves un
mes enrere, tancat al cubicle de la teva feina, mort d’avorriment. Vull dir que sí, que
no fotre res en tot el dia és collonut, i que
tenir l’opció d’agafar un llibre més de deu
minuts seguits és com teletransportar-te
a un passat que malauradament ja no tornarà. Però, tret que el sol t’hagi recremat
les neurones, alguna cosa et diu que de
tots els mesos per poder fer el gos i tombar una mica, aquest que ara carregues a
l’esquena com una motxilla, aquest agost
tan idíl·lic, és el més equivocat, emprenyador i mal dissenyat per fer-ho amb
una mica d’èxit.
També saps que això no ho diràs mai
en veu alta als altres, que quan tornis a la
rutina amb el teu moreno paleta i l’esquena tota pelada afirmaràs que aquests
dies de vacances estivals van ser el més
semblant a passar uns dies al paradís. Per
alguna cosa al teu costat tens parella i un
fill i gent que t’estimes a qui no vols aixafar la guitarra; però quan fas una pujada
sota el bat de sol enmig del casc antic
d’una ciutat centreeuropea mentre el
termòmetre supera els trenta-nou graus,
no pots evitar la sensació inquietant que
estàs fent el préssec. No ho pots evitar,
alguna cosa et diu que aquest recorregut
tan pintoresc i fascinant es mereix un clima més amable. I t’adones que alguna
cosa no funciona quan arribes a un castell del segle disset i l’única cosa que
t’importa és trobar un bar i fotre’t una
nya ben gelada.
gelad
canya
I és que potse
potser toca fer un pensament
i adonar-nos (i reconèixer)
que l’única core
sens que es pot fer a l’agost és el que
saa sensata
fe
feien
els nostres avis, en
aqu
aquells
temps en què tombar per vacances i mostra
trar-ho
a tothom no era
obl
obligatori:
quedar-se a casa, abaixar les persianes i
esperar que arribi el setembre d’una punyetera
vegada.✖
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és ser a prop quan això passi per
ajudar-los a aixecar-se.

BERTA JARDÍ
“AVISA QUE HI
HA UNA PEDRA,
NO L’APARTIS”

Què et va resultar més difícil?
Quan miro enrere, veig que ara
continua sent igual de problemàtic aconseguir una plaça en
una escola pública al barri, o que
el calendari de vacances escolars
sigui menys extens i irracional.
Per no parlar de les dificultats de
les dones per conciliar feina i
maternitat. La societat no ha
avançat gens en aquest terreny.

FRANCESC ORTEU

A mi i als meus cinc germans ens
van educar sense tele i sense diversions consumistes. Vaig créixer en una família de la burgesia
culta de Barcelona, pensant que
era normal tenir a la biblioteca
de casa llibres que havien escrit
el pare o l’avi.
L’home del barret en parla, de la
teva família.
El protagonista, Heribert Casany,
era germà de la meva àvia. Va ser
amic de Joan Miró i Lola Anglada, i als 36 anys va decidir deixar
el món de l’art per fer-se capellà.
Tot això em va semblar prou interessant per aventurar-me a
imaginar la seva vida.
Qualsevol família és plena
d’històries sorprenents.
Estem envoltats de persones
que, quan marxen, s’emporten
històries que no hem pogut arribar a compartir. Aquesta àvia
ens explicava que muntava a cavall i que el seu pare era propietari de la companyia de carruatges més important de Barcelona
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i que també tenia una escola
d’equitació.
Dediquem hores i hores a les
sèries de televisió i les històries de veritat es van perdent.
El pare va morir fa uns anys sense que jo li hagués preguntat
moltes coses que ara voldria que
m’expliqués. Als meus fills, si ve
a tomb, els procuro explicar els
meus records i històries personals. Però segur que quan jo ja no
hi sigui també tindran la recança de no haver-me preguntat això o allò. Així és la vida.
Ara que ja són grans, com resumiries la manera com els has
educat?
Ells i jo ens hem educat alhora.
Les criatures arriben sense manual d’instruccions i tu has
d’anar dibuixant la carta de navegar. Per a mi, educar vol dir advertir els fills de les pedres que es
poden trobar en el seu camí, però no apartar-les. Ells han d’ensopegar i potser també han de
caure. La meva feina com a mare
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Escriptora i mare
del Martí i
l’Andrea, de 33 i 25
anys. Aquesta
setmana publica la
novel·la ‘L’home
del barret’ (Ed.
Univers), que
reconstrueix
la vida
d’un personatge
vinculat a l’autora
que va ser retratat
per Joan Miró

Això va ser el més complicat...
Vaig viure la infància dels fills
quadrant els horaris de l’empresa, l’escola, les extraescolars, els
cangurs. Agafava avions a hores
intempestives, resolia incidents
domèstics o escolars per telèfon,
i havia de veure a la feina com algun home sense compromisos
familiars em feia el llit perquè
podia permetre’s el luxe d’estarse a l’oficina tant com volgués.
De les moltes històries familiars, quina era la preferida dels
teus fills?
N’hi ha una que apareix al llibre.
Va ser un enfrontament armat
que es va produir el 18 de juliol
del 36 al xamfrà de Llúria amb
Diputació. Uns homes disparaven parapetats darrere de cavalls
morts. El fotògraf Agustí Centelles en va fer una fotografia que
va fer la volta al món i va ser portada del Newsweek. Allò va passar davant de casa dels avis, on
vaig néixer. Recordo que l’àvia
m’ensenyava marques de projectils que encara hi havia a la
meva habitació.✖
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LA PITJOR MARE DEL MÓN

MISSATGE PER ALS MEUS
NETS: DESCONTROL

ANNA MANSO
Mare, escriptora i guionista

B

Benvolgudes i benvolguts possibles futurs nets meus, la vostra Pitjor Àvia del
Món (PAM) continua amb algunes instruccions per conduir els vostres progenitors cap al camí de la imperfecció.
Avui us parlaré de com desprogramarlos la unitat de control. Ells, abans de tenir-vos, s’hauran documentat molt. I
creuran fermament que ho saben tot.
Cal sabotejar amb urgència aquesta
acumulació d’informació. Ho fareu pel
seu bé, perquè algú que sap tant no sap
que no sap res. I aquí entreu en joc.
En primer lloc seria convenient que
aboquéssiu biberons i surgències estomacals sobre el prestatge o sobre el giny
electrònic que contingui els tres-cents
manuals que s’hauran firat. També podeu jugar amb el seu ordinador, mòbil o
trasto digital de marres, a través del
qual accedeixen a aplis, blogs i comptes
de xarxes socials dedicats a consells de
criança. I que ho esborreu tot, com qui
no vol la cosa, com si tot fos un error innocent e infantil. Poseu cara de xaiets
abandonats i us perdonaran. Ells se
sentiran perduts, se sentiran desorientats. I aquest és el moment clau perquè
implementeu la següent etapa de desprogramació i que requereix un petit
esforç per part vostra.
Parlem clar, us tinc clissats. Vosaltres i jo sabem que no necessiteu que els
vostres progenitors seguin al
vostre costat per fer deures,
o per pintar els dibuixos
de vaques/cow i gossets/dog de les fitxes
d’anglès que heu de
fer vosaltres! Us
heu d’alliberar del
jou que representa
aquest acompanyament. Aparentment és una
ganga, però està
malmetent la vostra intel·ligència
natural, que és molta. I si malmeteu la
vostra intel·ligència cada cop us costarà més

Abans
de tenir-vos,
creuran
fermament que
ho saben tot.
Cal sabotejar
aquesta
acumulació
d’informació

hackejar els seus ordinadors per jugar
al joc aquell que us tenen capat, per
exemple... Us he convençut? Molt bé.
Doncs us els treieu de sobre. Amb l’excusa que sigui. Però deixeu-los que pateixin pensant que us la fotreu acadèmicament. I, fins i tot, foteu-vos-la
acadèmicament, ni que sigui una mica,
per demostrar-los després que tireu
endavant. Ells us diran barruts, i llavors sabreu que aneu bé.
I per acabar-ho d’adobar, feu vaga
de visites a museus fins que us apuntin a un cau o un esplai. I quan us facin trontollar la decisió, dient-vos que
potser passareu una mica de gana o de
por, somrigueu i digueu: “Que guai!” A
canvi us pago unes vacances en un parc
d’atraccions. Però això, esclar, quedarà
entre nosaltres. He, he, he.✖

NO SEMPRE TINC COSES A DIR

UN ESTOIG PER
AL NOU CURS
Abans de seguir llegint, amagueu amb la mà la part inferior de l’article (o no feu
lliscar el dit pel mòbil)! Us proposo un petit joc: quatre anagrames (molt senzillets –perdona, Màrius Serra!–) de quatre coses habituals en un estoig (allò
que la gent de la meva generació en dèiem plumier). A veure si les descobriu:
PILLAS - MAGO - QUITAMANE - GRABOFIL.
Ja les teniu? Són quatre coses importants, de sempre, que cal dur a l’estoig.
I jo assignaré a cadascuna una actitud important, de sempre. Totes quatre us poden anar bé per al nou curs que comença: a casa, a l’escola i a la feina.
Amagada a PILLAS hi ha el LLAPIS. I el llapis ens parla d’humilitat. Ens cal
humilitat per al nou curs. Humilitat per acceptar que sempre podem aprendre
coses. ¿Us heu fixat que les persones sàvies de debò són també les més humils i
les més disposades a compartir els seus coneixements? Però, com que no l’encertem sempre, de vegades necessitem el que hi ha darrere l’anagrama MAGO:
una GOMA. La goma ens és simpàtica, perquè ens permet corregir els errors. Les
gomes sempre van bé, i les compartim (“Em deixes la goma?”). Per això la goma té a veure amb demanar perdó. Perdonem i demanem perdó. Perquè no sempre ho fem bé, però sempre tenim l’oportunitat d’esmenar-nos. En un nou curs
hi haurà moments de tot, així que compartim la capacitat de perdonar-nos!
Però per se
seguir endavant en el nou curs hem d’esmolar el nostre llapis, amb
l’eina que hi ha a l’anagrama QUITAMANE. Sí, la MAQUINETA de fer punta.
neta eens parla de la constància, de la imprescindible capacitat de seI la maquineta
uir endavant,
enda
guir
de no defallir davant les dificultats. I tot plegat necessitaa molt
molta alegria, l’actitud que he associat al GRABOFIL, que, com deeu hav
veu
haver endevinat, és el BOLÍGRAF. Hi ha un curs mític en què els
umne “passen de llapis a boli”, i això és motiu de gran alegria: fem
alumnes
les coses bé d’entrada, ja no cal que les passem a net! Mantinguem
h
el bon humor
i el somriure, que tot anirà bé!
No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: no
oblid el vostre estoig, que un nou curs és una nova oporoblideu
tunita moltes noves oportunitats! Doneu-les als vostres fills
tunitat,
i alumnes i doneu-vos-les a vosaltres: amb humilitat i constància, demanant perdó sempre que calgui i, sobretot, amb
molta alegria!✖

A

JUANJO FERNÀNDEZ
Consultor pedagògic
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Portada
10 RAONS
PER
ADQUIRIR
JOGUINES
AMB SENY

GETTY

Triar una joguina és
un acte d’amor, ple de
possibilitats d’aprenentatge
i creixement. Regalar-ne
no ha de servir per calmar
l’ansietat dels adults o el
sentiment de culpa, i
encara menys ha de servir
per aparcar la criatura

04
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TRINITAT GILBERT

A qui no li ha passat mai? S’acosta un
aniversari infantil, hi ha poc temps i,
sense donar-hi gaires voltes, s’opta
per adquirir la primera joguina que
s’ajusta al pressupost. Sense pensarhi més. Sense passar pel cervell reflexiu. “En la compra de joguines, la reacció més primària seria deixar-nos
enlluernar”, explica Marta Burguet,
professora de la Facultat d’Educació
de la Universitat de Barcelona (UB),
que afegeix que la publicitat, els colors, les textures i fins i tot les olors de
les joguines “fan que l’atracció entri
pels sentits i no necessàriament pel
sentit pedagògic de la joguina”.
Burguet diferencia entre el cervell
primari, el que actua visceralment,
sense temps, i el cervell reflexiu, que
atura la reacció primera i actua amb
llibertat, perquè “ens dona permís per
decidir què volem fer”. Ja sigui per
comprar joguines o per a altres accions, si actuem “de manera compulsiva no som lliures”.
Seguint el fil de les joguines, Burguet assenyala que tot educa. “Sovint,
els infants s’acaben entretenint amb
les joguines més senzilles i creatives,
com ara el típic vaixell o avió de paper,
que dissenyen ells mateixos i, per tant,
promouen l’aprenentatge autònom”,
assegura la professora, que forma part
del grup de recerca en educació moral (GREM).

que “una joguina no és un objecte per
entretenir-se només, perquè actua
com a objecte mediador entre el joc i
l’infant, l’estimula i l’enriqueix”. Per
tant, si una joguina no motiva la imaginació i la curiositat (és a dir, no és
font de descoberta i gaudi), “no podem
considerar-la una joguina”.
La presidenta de l’IPA opina que
“triar una joguina és un acte d’amor
carregat de possibilitats d’aprenentatge i creixement”. “Mai no hauríem de
regalar-la per calmar la nostra ansietat
o sentiment de culpa, i encara menys
per aparcar la criatura i que s’entretingui sola mentre nosaltres podem fer altres coses”. De fet, amb les joguines, la
màxima “menys és més” funciona. Hi
coincideix el professor jubilat Ramon
Casals, que afegeix que, “com menys
joguines tingui la criatura, més hi jugarà (és la regla de proporcionalitat inversa)”. De fet, segur que més d’una vegada la criatura acaba jugant més amb
l’embolcall de les joguines que amb les
mateixes joguines.
Una altra regla que l’autor del llibre
L’aventura de ser avis (Cossetània)
sosté és la del consum ecològic. “Millor poques i bones, de fusta preferiblement, o de plàstic de qualitat, perquè si no anem a parar a joguines de
qualitat pèssima que s’acaben trencant de seguida”, reflexiona Casals.
Un altre dels consells del professor
és fer cas de les indicacions de la capsa de la joguina. “Quan diu «A partir de
8 anys», tendim a pensar «El meu fill
en té 6, però és molt espavilat». Llavors el que acabarà passant és que ni
es mirarà el joc, perquè no sabrà per
on agafar-lo”, sosté Ramon Casals. És
a dir, recomana “aplicar la regla de cada cosa al seu temps”. I afegeix una última reflexió que cal tenir en compte
a l’hora d’adquirir una joguina, i és important: no traduir l’amor en regals,
una cosa “que els adults sovint fem de
manera inconscient”, conclou Ramon
Casals.✖

A

JOGUINES QUE SOBREVIUEN
EN EL TEMPS
Per la seva banda, Imma Marín, fundadora de Marinva i presidenta de la
International Play Association a l’Estat (IPA), indica que “moltes joguines
(baldufes, nines, dòmino, l’oca, els escacs) han sobreviscut a la societat que
les ha creades, perquè han transcendit
les barreres del temps i l’espai. “Són
joguines que han connectat i segueixen connectant amb les necessitats lúdiques, de creixement sa i harmònic,
de l’ésser humà”. Marín també sosté

10 consells
per fer una bona tria
Imma Marín, fundadora de Marinva (www.marinva.es) i
presidenta d’International Play Association a l’estat espanyol
(IPA), aconsella que la decisió sigui compartida: “Com que no
podem comprar tot el que demanen les criatures, cal dialogar i
buscar la seva complicitat, per triar-les plegats”.

1.

Cal pensar en la criatura que hi jugarà. Com és? Què li
agrada? Quina edat té? Valorar quin és el seu moment
maduratiu, els seus interessos, les seves habilitats i
capacitats, perquè la joguina ha de proposar un repte
assolible. Recordeu que la joguina ha d’agradar més al
petit que a l’adult.

2.

Llegiu les explicacions de la capsa. Us donaran una idea
més acurada del que trobareu a dins: l’edat indicada, els
materials, les possibilitats que ofereix, etc.

3.

On jugarà? A casa? Al parc? Cada espai crea unes
condicions determinades que cal tenir en compte
prèviament.

4.

Amb qui jugarà? Volem una joguina perquè jugui sol?
Jugarà amb nosaltres? Amb altres infants de la seva edat?
Amb germans més grans? O més petits? Si és per jugar
amb criatures de diferents edats, caldrà fer volar la
imaginació una mica més per triar joguines prou obertes
perquè puguin donar molt de joc.

5.

Que despertin les ganes de desplaçar-se, saltar, enfilar-se,
mirar, imaginar, abraçar, estimar, provar, crear, investigar,
decidir. Les joguines ofereixen una visió determinada del
món, així que els valors que us mouen a vosaltres s’han de
veure reflectits en la tria.

6.

Les joguines transmeten una visió del món. Jugant és com
més aprenen els infants. Quan éreu petits no jugàveu a
botiguetes? A pares i mares? A fer d’animals? El joc és el
primer contacte que tenen els infants amb les normes
socials. A mesura que vagin creixent, el joc configurarà els
rols de gènere, les regles i l’autocontrol. De petits ens
ensenyen com és el món que ens envolta, així que no
regaleu joguines bèl·liques, ni sexistes…

7.

No només són joguines les que comprem, també ho són
els objectes que, de manera efímera, l’infant converteix en
una joguina. Permeteu-li jugar amb objectes (la cullera de
pal, la cadira, el colador, les vostres sabates... i també
pedres, aigua, fulles, escorça, petxines...) que incentivin la
imaginació i la capacitat creativa.

8.

Variades. Cal pensar en el conjunt de joguines com en un
menú. Hem de posar al seu abast una mica de tot (ni
massa, ni poques, i de diferents tipus) perquè puguin triar
en cada moment el que més convingui al seu joc.

9.

Responsables. Penseu de quin material és la joguina, com
es podrà reutilitzar o reciclar després, d’on prové, i si el
seu procés de producció segueix criteris de responsabilitat
social i mediambiental.

10.

Segures. Assegureu-vos que estiguin etiquetades amb la
marca CE de manera indeleble i que portin l’adreça del
fabricant o distribuïdor ben visible.

Imma Marín, especialista en joc, defensa apostar per joguines educatives,
que estimulin l’aprenentatge de les criatures. I.M.

aracriatures

31

08

2019

05

FLORS DE BACH

SABER ESTAR
AMB UN MATEIX

L

La soledat és un dret i una necessitat.
Però sovint donem a entendre a les
criatures que és una cosa negativa:
“Què hi fas aquí sola?” “Ai, pobreta,
que t’han deixat sola”. “No t’estiguis
aquí tan sol”. “Vine al menjador, que
així tindràs companyia”. “Si fas això,
et quedaràs sol...” També molts pares
i mares es queixen que els i les adolescents es passin llargues estones a la
seva habitació. Doncs el cert és que
ens n’hauríem d’alegrar, que vulguin
estar sols i que sàpiguen estar sols. Si
volguessin estar-ho sempre, seria
preocupant, però a estones no només
no ens ha d’amoïnar, sinó que ho hem
de fomentar.
La soledat, quan és volguda i lliurement escollida –i s’alterna amb moments de vida social–, és summament
beneficiosa. Ens permet rememorar i
elaborar vivències passades, concentrar-nos plenament en les presents i
preparar-nos per a les futures. Ens
dona l’oportunitat de fer les coses al
nostre propi ritme i estil, segons les
nostres preferències i sense ingerències externes. Ens brinda un espai per
estar amb un mateix i per tenir cura
de la pròpia interioritat. Ens ajuda a
estar més presents i disponibles quan
estem amb altres.
En un món en comunicació constant com el nostre, el temps social envaeix i sovint dinamita el personal. Però tant el temps interior com el
de connexió amb els altres
són dos dels set temps indispensables per a un
funcionament cerebral òptim que assenyala Daniel Siegel.
Alternats i practicats en la mesura
que cadascú necessita, tots dos
esdevenen essencials per a l’equilibri mental i emocional, i per a una vida
plena i amb sentit. El
temps cap enfora i el
temps cap endins són
igualment necessaris, i
els adolescents en donen fe.

La soledat,
quan és
volguda i
lliurement
escollida (i
s’alterna amb
la vida social),
és beneficiosa

EVA BACH
Escriptora i pedagoga

Passen un temps similar sols i en
companyia, i, segons un estudi de
la investigadora noruega Jane
Kroger, viuen la soledat més
positivament que els nens. I és
que els permet refer-se de l’agitació emocional i social que
tanta falta els fa, també, en
aquesta etapa.
Petits i grans viurem millor la
soledat si som més conscients
de les seves virtuts. Sentir-te sol
no és bo però saber estar sol sí
que ho és. Hem de transmetre a
les criatures que a vegades estem molt bé acompanyats i altres vegades molt bé sols. I que,
en realitat, estar sol és estar amb
tu mateix i això és tan bonic i necessari com estar amb d’altres.✖

LA SETENA HORA

BONA FEINA
I BONA SORT
Aquest desig és per a vosaltres, escoles que renoveu, innoveu i renovelleu. També per a vosaltres, escoles que penseu que renoveu, innoveu i renovelleu oblidant
que la sopa d’all fa temps que està inventada. Escoles que dialogueu amb la tradició, que sabeu que existeix l’infern, però us entossudiu a crear cels amb totes
les tonalitats. Escoles que us reuniu per reflexionar sobre què heu de fer perquè aprenguem millor i entenguem que cal posar el que aprenem a favor de la
bondat. Escoles que sabeu que no és el mateix avaluar que posar notes al programa de torn i que cap avaluació és definitiva, que un ésser humà sempre té
una part entre boires, que no es dona a les primeres de canvi, que reclama constància i estimació. Per a vosaltres, escoles que no oblideu que tot el que és essencial no és quantificable –la velocitat lectora ho és, la comprensió costa més,
però no les hores que passem escoltant-nos, mirant-nos directament als ulls, consolant-nos quan ho necessitem, les llàgrimes i les riallades compartides...
Escoles que quan necessiteu temps engegueu a pastar fang l’últim aplicatiu
que us envia l’administració i destineu les hores a tenir cura dels més vulnerables. Escoles que feu comunitat, que manteniu les portes obertes a les famílies,
que formen part del projecte. Escoles que goseu construir un currículum crític
i compromès a favor de la vida, que no teniu por de parlar del canvi climàtic, ni
me
dels desnonaments,
ni dels col·lectius desfavorits... Escoles que interpreteu la
m una
un part de l’experiència humana, de l’experiència que comparmemòria com
es
tiu. Escoles que esteu
disposades a perdre el temps per guanyar-lo, a badar per
contemplarr la belle
bellesa del món, que unireu aquesta bellesa amb la veritat i la bonhuman que també hi ha gent bona al món. Escoles que potencidat humanes,
eu activitats
act
areu
que ajudin a avançar col·lectivament i accions
d’aquestes que algú cataloga com a individualisme responsable. Escoles que visiteu museus, teatres, cine...
i la residència d’avis del barri.
Escoles que rondineu, que us lamenteu de la falta
de recursos, que us indigneu quan sentiu les
mentides que alguns partits aboquen damunt
vostre... Per a totes aquestes escoles i per a les
que no hem dit perquè no tenim més espai:
bona feina i bona sort.✖

A

JULI PALOU Doctor en filosofia i educador
JAUME CELA Mestre i escriptor
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Els llibres infantils i
juvenils poden ser
una bona eina per
abordar amb la
canalla qüestions
relacionades amb el
seu dia a dia, com
entendre millor la
diversitat familiar

LA DIVERSITAT FAMILIAR
EN ELS CONTES PER A INFANTS

D

LAIA AGUILAR

De famílies n’hi ha de molts tipus: homoparentals, monoparentals, amb
fills biològics, amb fills adoptius, famílies enllaçades... El ventall és tan
ampli que cada cop apareixen més
contes, àlbums il·lustrats i llibres juvenils que avancen en aquesta temàtica. La Setmana del Llibre en Català
2019 –que se celebrarà a la Plaça de
la Catedral de Barcelona del 6 al 15 de
setembre– també avança en aquest
sentit. I és que un dels seus eixos serà la diversitat familiar narrada des de
diferents perspectives.
“Ens cal una literatura que aposti
per la diversitat de famílies i entorns”,
explica la psicòloga clínica Mercè Sardà. “La literatura no ha de mostrarnos un món idealitzat i irreal, sinó que
ha de ser un mirall de la societat. Com
més ampli sigui el ventall familiar representat en la ficció, més ampli serà
el marc mental dels seus lectors. De famílies, avui, n’hi ha de molts tipus i totes es mereixen el mateix dret a ser representades”. Joan Sala, president de
la Setmana del Llibre en Català, explica que, per a ells, la diversitat familiar és una prioritat. “Cada any fem un
tema específic que vertebri la Setmana, i que té a veure amb algunes carèn-
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cies de la nostra societat. Aquest any
la Setmana se centra en la violència de
gènere. Dins de la violència de gènere hi trobem un canvi de models i de
rols familiars”.
MODELS FAMILIARS CREIXENTS
Joan Sala comenta la necessitat de representar aquests models en la literatura per a infants i joves. “Quan parles
amb mestres, t’expliquen la dificultat
de tractar aquests temes a les aules. La
literatura encara representa un únic
model familiar –el tradicional, el de
tota la vida–, però, en canvi, la realitat que vivim és molt diversa. Tot i així, cada cop estan apareixent més materials interessants –contes, àlbums
il·lustrats, llibres per a joves– que ens
mostren la diversitat familiar entesa
des de diferents perspectives. Infants
amb dues mares o dos pares, famílies
monoparentals, nens que viuen amb
els avis... La idea és que cap nen se senti estrany per tenir la família que té”.
ALGUNS TÍTOLS
Així, la Setmana oferirà una àmplia
proposta d’activitats, entre les quals
trobareu presentacions de llibres, recitals, taules rodones, itineraris litera-

ris i tallers de contacontes, entre d’altres. I per a tots els que vulgueu passejar i comprar llibres, podreu acostarvos a les diferents parades, on els llibreters i editors us recomanaran els
millors llibres.
Sobre la temàtica en concret de la
diversitat familiar, la Setmana ofereix
títols tan interessants com l’àlbum
il·lustrat Sirenas (Editorial Kókinos),
guanyadora d’aquest any del Premi
Llibreter; l’àlbum il·lustrat Familiari (Comanegra), en què totes les famílies del món hi són representades i en
el qual els infants podran entendre
que cada família és única i especial; el
llibre Germanastra (El Cep i la Nansa Edicions), que trenca amb els tòpics d’una princesa i la relació amb la
seva germanastra; Amb la Tango són
tres (Kalandraka), que explica la història del primer pingüí femella amb
dos pares al zoo de Nova York; Una
gran família (Beascoa), que retrata un
barri on viuen diferents famílies; o bé
la trilogia juvenil Por, Mentida i Veritat (Edebé), de Care Santos, que
aborda el tema dels joves que creixen
en reformatoris, sense poder gaudir
d’un entorn familiar. Ja ho veieu, per
triar i remenar!✖

El repte
La meva primera bíblio
I per a tots els pares i mares que
voleu convertir els vostres fills en
futurs lectors –de llibres sobre
diversitat familiar o no–, la
Setmana engega la segona edició
de la Primera Biblioteca Personal.
L’objectiu del projecte és que els
nens i nenes es facin la seva
primera biblioteca personal a
casa, al seu abast, amb tots
aquells llibres que els resulten
importants. Així doncs, tots els
que durant els 10 dies de la
Setmana facin una compra per
valor de 50 euros podran endurse a casa de regal la seva Primera
Biblioteca Personal. Som-hi?
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DE FESTA
AMB ELS
ROMANS DE
TÀRRACO!
LOURDES CAMPUZANO

Els romans eren un poble que fa molts
i molts anys va conquerir bona part
del Mediterrani i d’Europa. Als terrenys que avui ocupa la ciutat de Tarragona els soldats romans hi van arribar lluitant contra un altre poble, els
cartaginesos, per fer-se els amos del
mar Mediterrani. Els militars romans
hi van muntar una base que va acabar
sent una ciutat molt important de
l’Imperi Romà. Van anomenar l’indret Tàrraco.

Avui us proposem fer un viatge en
el temps per anar d’expedició amb els
romans. No anirem a lluitar contra els
cartaginesos perquè ja sabeu que els
catalans som gent de pau. Tampoc
anirem al fòrum a fer negocis perquè
estem de vacances... Anirem de festa,
amb els romans! Els agradava molt divertir-se i tenien un munt de llocs per
fer-ho. Només visitarem els que s’han
conservat millor amb el pas dels anys.
Preparats per a la festa?✖

Apreneu a orientar-vos a Tàrraco
Primer de tot, heu de conèixer bé
com era Tàrraco per poder
orientar-vos per la ciutat. Com que
una bona part de la ciutat romana
no s’ha conservat i s’hi han
construït altres edificis a sobre, el
millor que podeu fer és mirar la
maqueta de la foto o, si ho
preferiu, veure-la en directe a
l’Antiga Audiència, a la plaça Pallol.
Fixeu-vos-hi bé. Tàrraco estava

construïda en diferents nivells. A la
part de dalt de tot hi havia el
temple; una mica per sota, el
fòrum, on els romans feien negocis
i gestions i on hi havia els
comerços. Tot seguit, el circ, i a
baix de tot, les cases. ¿Ara voleu
veure Tàrraco des de dalt? Doncs
mireu aquest vídeo:
https://www.youtube.com/watch?
v=dKhAR59K0NQ.

1

Comenceu amb unes curses de cavall
Què us sembla començar la festa
pel circ? No, no us imagineu que
anirem a veure els pallassos. Als
circs romans no hi havia pallassos ni
malabaristes. S’hi feien curses! Vaja,
eren com una mena de circuit de
carreres dels d’ara. Però com que en
l’època dels romans encara no
s’havien inventat els cotxes ni les
motos, les carreres es feien en
carros de cavalls: en quadrigues,
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que eren uns carros tirats per
quatre cavalls, o en bigues, que era
com s’anomenaven els carros tirats
per dos cavalls.
A Tàrraco hi havia un circ ben
gran: hi cabien unes 25.000
persones. I tot i que han passat
molts i molts anys, encara se’n
conserva una part. De fet, és un dels
circs romans més ben conservats
del món! La major part de

l’estructura està oculta pels edificis
que s’hi van construir a sobre, però
hi ha una part que ha pogut ser
excavada i que encara podeu visitar
i recórrer.
Podreu passejar per les voltes per
on entraven els espectadors i
pujaven a les grades del circ. ¿El
voleu veure sencer, com era quan el
van fer els romans? Doncs aneu a la
plaça de la Font, on ara hi ha

l’Ajuntament de Tarragona, i entreu
a https://bit.ly/1OR1aJm. Un auriga
us explicarà com era el circ mentre
a través del mòbil podreu veure
com els edificis es transformen en
les grades del circ. És espectacular!
No us ho perdeu!
Ara al circ ja no s’hi fan carreres
però... us agradaria veure’n una en
directe? Doncs seieu a veure aquest
vídeo: https://bit.ly/2K5fNM9.

31

08

2019

aracriatures

Vestiu-vos per a l’ocasió
Però què feu amb aquestes pintes?
A Tàrraco us mirarien de dalt a baix
si entréssiu al circ vestits així! Us heu
de vestir com autèntics romans!
Primer, calceu-vos... Agafeu unes
xancles de la platja, traieu el tros de
goma que separa el dit gros de la
resta i passeu pels forats una cinta

I un bany a les
termes?

per poder lligar-vos la sandàlia a la
cama. I ara, el vestit...
● Agafeu un tros de tela de color
blanc ben gran (ha de fer el doble
del llarg del que voleu que tingui el
vostre vestit).
● Doblegueu el tros per la meitat
i feu-hi un forat al mig per poder

treure el cap.
● Cosiu el tros per les dues
bandes deixant un espai a la part de
dalt de cada banda per poder
treure els braços.
Ep! Vosaltres també, nens! A
Tàrraco els nens també portaven
faldilla!

MANEL R. GRANELL / TARRAGONA TURISME

1

2

3

3

A Tàrraco també hi havia una
mena de balneari on els romans
anaven a passar-s’ho bé, parlar
amb els amics, banyar-se...
Aquest lloc s’anomenava termes
i a Tarragona hi han localitzat les
restes d’unes. Però no les podreu
visitar perquè encara estan sota
terra. Així que us haureu
d’acontentar amb un bany igual
de relaxant, però a la platja de
Tarragona. No us haureu
d’allunyar gaire, perquè a la vora
de l’amfiteatre podreu fer una
remullada a la fantàstica platja
del Miracle. I si encara us han
quedat ganes de continuar
visitant els monuments on els
romans anaven a passar-s’ho bé,
us podeu arribar a les restes del
teatre romà, on es feien
representacions teatrals.

2

AN DER

TJERK V

MEULEN

Un espectacle ferotge a l’amfiteatre

TJERK VAN DER ME

ULEN
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I ara ens en anem cap a l’amfiteatre
romà. És un edifici molt semblant a
un estadi de futbol, encara que no
té gespa sinó sorra i en lloc de
partits de futbol s’hi feien unes
altres competicions bastant més
perilloses: les lluites de gladiadors!
Haureu de caminar una mica
perquè els romans de Tàrraco van
decidir construir el seu amfiteatre
fora de les muralles de la ciutat, a
la vora del mar. Per què? Perquè
en alguns dels espectacles hi feien
participar animals molt perillosos,
com lleons i tigres. Com que els
portaven en vaixell des de països
llunyans, van pensar que el millor
era fer l’amfiteatre al costat del
mar. Així no els havien de ficar dins
de la ciutat i si se’ls escapaven hi
havia menys perill! ¿Voleu veure
com era l’amfiteatre de Tàrraco?
Doncs entreu a
https://youtu.be/lPQtcd2eAhs i

Titus Valerius, el romà encarregat
de les fosses de l’amfiteatre, us
l’ensenyarà en una fantàstica ruta
guiada. Si ho preferiu, podeu
descarregar-vos al mòbil l’apli
Imageen Tarraco i allà teniu tots
els vídeos que us proposem
veure avui.
Els espectacles que es feien a
l’amfiteatre podien durar dies i dies
i eren gratuïts. Els acostumaven a
pagar polítics que es volien
guanyar els vots del poble i ser
escollits per manar. S’hi exhibien
animals exòtics i perillosos; també
enfrontaven aquests animals amb
humans; feien lluites de gladiadors
i fins i tot mataven homes que
havien estat condemnats a morir!
¿Voleu veure una lluita de
gladiadors? Doncs seieu com un
espectador i mireu aquest vídeo:
https://www.youtube.com/watch?
v=IQFrGJSKcro.
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Cultura

NÚRIA BOLEDA

FIRATÀRREGA
S’ACOSTA AL
PÚBLIC JOVE
L’edició d’enguany, que tindrà lloc entre el 5 i el 8
de setembre, inclou propostes especialment pensades
per al jovent, un dels segments més exigents

10

E. ESCOLÁN

Des de fa 39 edicions, el segon cap de
setmana de setembre els amants de les
arts escèniques tenen una cita a FiraTàrrega, que aquest any arriba amb la
clara intenció de ficar-se a la butxaca no
només el públic familiar, el seu fort, sinó també el jove, sovint el gran oblidat
d’aquest tipus de festivals. Com apunten Anna Giribet i Maria Capell, directora artística i tècnica de programació
de FiraTàrrega, respectivament, les arts
de carrer “tenen lloc a l’espai públic, que
és un espai comú, de tots els ciutadans i,
per tant, també dels adolescents”.
Des de FiraTàrrega fa anys que programen per a aquest tipus de públic.
Jordi Duran ja va idear la secció Urban
Nation, que consistia en dansa i cultura urbana amb el públic adolescent
com a destinatari. Enguany s’han decantat més per propostes teatrals.
“Quan estàvem fent la selecció ens van
arribar propostes que interpel·laven
justament aquest target de públic, cosa que ens permet afirmar que els creadors també hi estan interessats”, destaquen Giribet i Capell. Sobre per què
costa tant arribar a aquest públic, totes
dues tenen clar que “segurament els
escoltem poc”. I es pregunten: “¿Tenim en compte el seus interessos? ¿Sa-
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En cartell
Propostes
per al públic familiar
Quan els pregunten per què
FiraTàrrega inclou cada any
espectacles familiars, Anna
Giribet i Maria Capell afirmen
que la cita sempre busca
incloure “propostes de les quals
tota la família pugui gaudir, en
què cadascú faci la lectura
pertinent però tots ens hi sentim
inclosos”. En aquest sentit, els
plats forts de la 39a edició seran,
al seu parer, Bye bye, Confetti,
de la companyia lleidatana La
Baldufa, i El gran final, de la
companyia Bucraá Circus, dues
propostes de clowns amb humor
assegurat.

bem què els preocupa? ¿Pensem en
ells durant els processos de creació?”
Si es volen crear i programar propostes
que interpel·lin aquest tipus de públic,
el primer per a les creatives seria “incloure’ls o informar-nos de les seves
inquietuds o preocupacions”.
NOUS LLENGUATGES
Tirar de temes que conviden a la reflexió com els valors (tolerància, inclusió,
solidaritat), que els afecten o afectaran
en el curt termini (emancipació, atur,
relacions amoroses...) o d’actualitat
(immigració, desigualtats socials, bullying, etc.) és una de les cartes que jugaran companyies com les de Guillem Albà, Francesc Cuéllar o Nina Solà, que
enguany actuen a la fira, per captar
l’atenció del públic adolescent. FiraTàrrega inclou també altres propostes
adreçades als joves com les que suggereixen Capell i Giribet: “A aquells que
busquin contingut i compromís els proposem dos espectacles, Bidaia, de la
companyia basca Hortzmuga, una proposta amb un DJ en escena i que parla
d’una noia que emigra a Europa per la
seva orientació sexual i un cop allà es
troba amb un altre tipus de barreres; i
Así bailan las putas, de la companyia
Sixto Paz, en què el públic participa en
una classe de twerk i les protagonistes,
la periodista Júlia Bertran i la seva professora de twerk Ana Chinchilla, expliquen com sanar ferides que les dones tenim incorporades de fa temps; una proposta en què balles, rius i plores”.
Guillem Albà i la seva companyia
portaran enguany a FiraTàrrega Calma!, una obra en què reflexionen sobre
la hiperconnexió i la velocitat a què ens
fa anar la societat. Per a Albà, que FiraTàrrega faci una aposta tan decidida pel
públic juvenil és “perfecte”. I afegeix:
“Tot el que sigui acostar el teatre a la
gent jove sempre és una bona i necessària iniciativa. Han de descobrir que el
teatre no fa por ni és avorrit”. L’actor i
productor pensa que “hi ha moltes coses que es podrien fer perquè el públic
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jove anés més al teatre, sobretot des de
la política”. “Des de la nostra petita posició –destaca– el que intentem és pensar en ells en termes de temàtica, ritme,
nous llenguatges, etc.”
ELEMENTS DE REFLEXIÓ
La hiperconnexió i les presses a què fa
referència l’obra són temes que preocupen l’artista: “Per què correm? Per
què no parem de treballar i treballar
tot el dia? Mai pots dir que no a guanyar més diners, però pocs cops et
preguntes si estàs fent realment el que
et ve de gust”. Albà pretén, per tant,
“buscar un moment de calma amb el
públic, riure d’aquest comportament
i que surtin del teatre amb més ganes
de viure i d’estimar”.
Per la seva banda, Francesc Cuéllar
representarà amb la seva companyia
Fundació Agrupació Col·lectiva Livealone, que fa una crítica amb humor a la
impossibilitat dels joves per emancipar-se. Cuéllar afirma que, bàsicament, han generat “un espai on s’explica com un jove de vint-i-tants intenta
la gran fita de viure sol, sense compartir pis, a Barcelona”. Amb la conferència com a format vehiculador, continua, “construeix un relat en primera
persona, amb lucidesa i humor, sobre
els camins per arribar a l’autosuficiència abans dels trenta”.
REPENSAR LA INDÚSTRIA
El codirector de la companyia, Alejandro Curiel, creu que el teatre “ha sigut
sempre i és un lloc idoni per a la reflexió
viva, un retrat precís del que som, i és la
mateixa indústria la que ha pervertit les
seves intencions al transformar les arts
escèniques en una altra manera de consumir oci que alhora ens desafia com a
societat de consum”. Per a Curiel, la distància que hi ha entre el públic juvenil
i el teatre s’explica principalment per
l’esperit mercantilista de la indústria,
que desemboca en un altre aspecte com
és l’elevat cost de les entrades. “Que la
indústria no assumeixi riscos xoca frontalment amb el que demana el públic
més jove, que és innovació i retrats on
poder-se observar com a part de la societat”, matisa.
Finalment, per a Nina Solà, que també actua a la fira, “avui amb les xarxes
socials i les noves tecnologies és fonamental fer èmfasi en la cultura i les arts
en viu, que poden connectar el públic juvenil amb el seu entorn, oferir-li espais
on viure experiències diferents del seu
dia a dia i, a la vegada, fer-los partícips
del seu procés d’adolescència”. Aquest
és l’objectiu de La festa, l’obra que Solà porta a Tàrrega i que parla d’un dels
temes recurrents a escena: l’amor. La
companyia en volia parlar “a través d’un
espai que ens apel·lés a tots”: “I un dia
vam arribar a la idea que l’amor pot ser
com una festa de música electrònica”.
I que la música sigui el fil conductor no
és casualitat, ja que, com conclou Solà,
“ens permet acostar-nos, connectar i dialogar més fàcilment amb els joves”.✖

OXITOCINA

L’ESCOLA
BRESSOL
Molts de vosaltres aviat haureu de deixar per
primera vegada la vostra criatura en mans
d’una persona desconeguda i en un entorn nou.
El moment de començar l’escola bressol fa perdre el son a molts progenitors, i és normal. Perdem de vista el que més estimem i pensem que
no hi ha ningú que el sàpiga cuidar tan bé com
nosaltres. Probablement és veritat, però molts
cops a les llars d’infants hi trobes unes dones
(sí, dones) que són un bàlsam.
En el nostre últim dia d’escola bressol hi va
haver llàgrimes: nostres, de les mestres, de la
directora. Aquella torreta plena d’il·lusió i de
referències marineres on el nostre fill ha passat de nadó a infant ha sigut casa per a tota la família, i les seves treballadores, tot i que se’m fa
estrany dir-ho, unes amigues. Elles ens han
aconsellat en moments de crisi, ens han abraçat quan hi ha hagut problemes de salut, s’han
adaptat a canvis laborals i, alhora, han estimulat i estimat el nostre fill per ajudar-nos a fer-lo
tal com és. Gràcies Vane, Rita, Nina i totes les
dones meravelloses que durant tres anys ens
heu rebut amb llum als ulls. Aquest article és
per a vosaltres i per reivindicar aquests centres
educatius, massa poc valorats, i les seves professionals: entregades, preparades i habitualment mal remunerades.
L’etapa escolar dels 0 als 3 anys no és obligatòria, malgrat que molts experts consideren
que aquesta època és crucial per al desenvolupament de les persones. La sociòloga Leire Salazar conclou que les capacitats dels nens de famílies sense recursos augmenten el doble si
han assistit a preescolar, i el premi Nobel d’economia James Heckman estableix que per a un
govern és més rendible invertir en parvulari
que en borsa. Tot i això, les llars d’infants reben
pocs recursos públics: només 1 de cada 4 centres és públic i no hi ha prou places.
ò cal sumar-hi la precarització.
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Les històries que
expliquem a les
nostres criatures, ja
siguin inventades per
nosaltres o a partir
de contes i llibres
ja escrits, poden
facilitar-los la
superació de tràngols
i reptes quotidians

Família
HI HAVIA UNA
VEGADA…
CANVIS VITALS

A

NEREIDA CARRILLO

La proposta
Títols per a totes
les situacions
La producció literària per als més
petits és una màquina ben
greixada: al mercat es poden
trobar títols per a gairebé
qualsevol situació. Cal revisar bé
aquests contes abans d’adquirirlos o agafar-los en préstec perquè
vagin en consonància amb el que
volem explicar a l’infant. Per
exemple, un clàssic infantil és El
peix irisat, que ensenya a
compartir. Un altre títol per a
petits és Un grapat de botons, un
conte sobre la diversitat familiar.
Mentrestant, a Els colors de la
nostra pell, s’aborden les races i
els diversos colors de la pell. I per
als més menuts, La fesTETA
explica la història d’una nena que
a poc a poc va deixant el pit i
celebra amb la seva mare i la seva
família cada dia de l’alletament i la
nova situació.

Al llibre Visc en dues cases, la protagonista, una nena de 9 anys, explica que
no és “pobreta” ni s’ha fet gran de cop;
simplement els pares s’han separat i
ara viu en una casa de dilluns a divendres i en una altra alguns caps de setmana. En canvi, el ratolinet del conte
¿Què portes dins el bolquer? experimenta una situació força diferent.
L’animalet és molt xafarder i mira el
bolquer dels altres per explicar-los que
ell ja fa les necessitats en una gibrelleta. Com aquestes històries, a les prestatgeries de llibreries i biblioteques
proliferen títols que aborden situacions de canvi, de conflicte o de repte que
viuen els menors: deixar el pit, la mort
d’un familiar, el primer dia d’escola, la
separació dels pares o descobrir que es
té un color de pell diferent.
¿Les històries en cel·lulosa ajuden
a passar millor tràngols i pors? La psicòloga infantil Mireia Val n’està convençuda: “Els contes, com a eina terapèutica, poden ajudar a comprendre situacions noves i fins i tot a resoldre
conflictes entre companys. Juguen un
paper molt important en el creixement
de l’infant, afavoreixen el desenvolupament emocional i intel·lectual”. Per
a Val, la literatura infantil pot ser útil
perquè pares i mares abordin situacions complicades amb criatures de 2 a
12 anys. Per contra, Jordi Feu, sociòleg
i pedagog, professor de la Facultat
d’Educació i Psicologia de la UdG, sosté que els llibres poden constituir un
recurs útil a partir dels 7 anys, sempre
puntualment i complementant l’explicació de la família: “És un mal negoci
fer ús del conte per explicar una realitat que com a mares i pares no ens atrevim a explicar o no en sabem”.
PAIR MILLOR L’ADVERSITAT
Per a la psicòloga Carme Estévez, els
contes poden ser un desllorigador imprescindible: “Faciliten el diàleg en si-
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tuacions doloroses, de manera que els
nens i nenes poden comprendre millor les seves emocions i integrar
aquestes vivències negatives en la seva motxilla emocional”. A L’illa de l’avi
s’aborda la mort d’un familiar, un tema tabú per a la nostra societat, difícil d’explicar als adults i encara més a
la canalla. Els experts recomanen parlar-ne. “Si l’infant no pregunta –explica Val–, nosaltres moltes vegades no
donem cap mena d’informació, quan
és important donar-la perquè l’infant
no es quedi amb la idea que l’avi ha
marxat, que ja no el vol veure més, que
l’ha rebutjat”. En casos com aquest, el
problema és que el llibre escrit no
sempre recull amb fidelitat els valors
que té la família en relació a la mort.
A més d’aquest inconvenient, el pedagog de la UdG en veu d’altres, com
ara que els contes creats per explicar
canvis i reptes als més petits puguin accelerar processos, tinguin massa càrrega valorativa o “anticipin una realitat que potser no serà com la viu l’infant”. Per a Feu, en les edats més primerenques no s’ha d’apostar per una
literatura instrumental: “En aquesta
etapa infantil, els contes han de ser històries boniques, de fantasia, d’experiències, d’il·lusió, de coses senzilles. És
més beneficiós. Com a molt, optaria
pel conte inventat a través d’una metàfora molt suau”. Afegeix que sempre se
n’aprèn, encara que no siguin qüestions tan pràctiques. Estévez i Val, per
contra, creuen que el conte com a eina terapèutica ajuda també en edats
primerenques; i no només llegir-lo un
dia, sinó diversos. “Cada cop que els hi
expliques –puntualitza Estévez– estan
adquirint nova informació que els ajuda en el procés d’integració de la situació problemàtica”.
Com a eina terapèutica, les històries poden abordar una infinitat de situacions: l’arribada d’un germà, el fet de

compartir o altres valors i pors com
l’amor, la justícia, el respecte, la por de
la foscor, la por dels fantasmes i les
bruixes… Quins són els ingredients essencials per cuinar un conte terapèutic? ¿Ajuden més les pàgines impreses
o els relats orals abans de dormir? I els
personatges, ¿han de ser animals o millor persones de carn i ossos? Com i
per què poden ajudar els contes?
“L’infant s’identifica i empatitza amb
el personatge i acaba entenent que
també està vivint tot el que li està passant al personatge”, explica la psicòloga Mireia Val. Per això, perquè s’hi
identifiquin, considera que el més
adequat és que els protagonistes de les
històries siguin nens o nenes; en tot
cas, persones reals. Feu, en canvi,
aposta per una història d’animals en
un bosc o algun altre tipus de protagonistes que serveixin a la metàfora i que
allunyin la història de la realitat que
viu la criatura.
LLIBRES CASOLANS
I HISTÒRIES ORALS
Estévez, per la seva banda, considera
que els personatges poden ser infants
o no, ja que els nens entenen bé la metàfora. Per a aquesta psicòloga, els ingredients clau són una trama relacionada amb el conflicte o situació que
viu l’infant i, també, un final feliç: “Fa
que puguin aprendre eines emocionals per afrontar algunes situacions”.
Pel que fa al suport, si ajuden més els
contes impresos o els relats orals, els
experts també tenen opinions diverses. Per al professor de la UdG, resul31
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ta més adequada la història inventada pels progenitors abans d’anar al
llit, un moment íntim, de calma i repòs, més procliu a la conversa: “La
història inventada la pots modular
molt bé en funció de com està el teu
fill en aquell moment i de com ho viu
la família. Es pot fer una gran adaptació, mentre que en el llibre escrit el
relat és invariable”.
En aquest sentit, la psicòloga Verònica Trujillo defensava en un article de la ja desapareguda revista de
psicopedagogia Educat que les històries que expliquem abans de dormir
poden crear un ambient propici perquè l’infant pensi i comuniqui les
emocions. Els adults, afegia, han de
saber crear un clima “d’escolta activa”. Val matisa que en el cas dels infants més petits és convenient un
conte en paper –comprat o fet casolà–, ja que als més menuts “el suport
visual els ajuda moltíssim”. Per a
aquesta psicòloga, una conseqüència
important és que els anticipa una situació que vindrà i que poden viure
amb angoixa: “Els hàbits i les rutines
donen seguretat als infants i qualsevol cosa que els pugui anticipar una
situació també”. Estévez planteja
crear un conte a quatre o sis mans, un
o els dos progenitors amb l’infant:
“Un recurs molt útil és poder-nos inventar el conte de manera conjunta
amb el nen/nena, sigui escrit o amb
dibuixos, proposant-li nosaltres el
conflicte i que ell hagi de trobar solucions”. Caldrà que tota la família esmoli l’enginy i la creativitat.✖
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L’apunt
Fem un conte:
fotos i creativitat!
Els contes casolans, que podem
fer nosaltres mateixos, amb
fotografies, uns quants
retoladors i molta imaginació,
també ajuden. I l’estiu, quan
tenim una mica més de temps
lliure, és una bona època per
confeccionar-los. La psicòloga
Mireia Val explica que una
vegada els va proposar aquest
repte a mares i pares d’infants
que acabaven l’escola bressol i
encetaven la seva etapa de
preescolar. Van fer fotos en què
es veien les criatures a l’escola
bressol i de vacances amb els
seus pares i després algunes
fotografies en què es veia la seva
nova escola i alguns dels infants
que serien els seus companys.
“Són coses reals, que el nen o
nena ha viscut i que li permeten
anticipar”, explica Val, que
afegeix que la iniciativa va tenir
molt bon resultat.

El ritme de les vacances permet fixar-se en detalls que sovint passen desapercebuts en el vertigen del dia a dia. Per exemple, analitzar com
juguen els nens a la platja. Trobes famílies molt
unides en què pares i fills interactuen. Nens que
van ben protegits amb crema solar i gorra i a qui
el pare, la mare o l’avi no treu els ulls de sobre.
Però també trobes famílies en què, a part d’escridassar-se i ser poc discrets, cada membre
campa al seu aire. Nens que no s’ofeguen perquè tenen més prudència que els pares, que
confien cegament en el socorrista. Em sorprèn
la quantitat de pares i mares que van tatuats
de dalt a baix. Que quedi clar que cadascú és
lliure de fer el que vulgui amb el seu cos i que
prefereixo la gent sense complexos, però al meu
entendre alguns pares necessitarien assessorament o més bon gust abans d’estampar-se per
sempre segons què a la pell, que també és un
model a seguir per als fills. De fet, es veuen nois
i noies molt joves que ja mostren una gran diversitat de tatuatges; a aquest ritme aviat els
faltarà pell. I després hi ha l’escampall de porqueries que alguns maleducats deixen a la sorra, com si no volguessin trobar una platja neta
quan arriben.
Potser els fills haurien d’adoctrinar una mica els seus pares i mares, perquè aquestes
qüestions d’higiene i respecte pels altres les
treballem constantment a les escoles i als instituts. El temps en família permet fer moltes
altres activitats. Més enllà que alguns nois es
passin hores solitàries i sedentàries jugant
amb els mòbils o a les consoles, avorrits més
que distrets, també és un bon moment per llegir i practicar esport. Amb els meus fills hem
intentat fer una mica de tot i t’adones que estar les vint-i-quatre hores amb ells durant
unes quantes setmanes seguides demana esforç i molta paciència, però també és ideal per conèixer-los
conèixer- millor.
eixes tenir fills, en realitat
Si decideixes
a. Amb els meus també
és el que toca.
xa veure
veur pel·lícules junts, noens relaxa
velle N’hem vist unes quantes
ves i velles.
d’
d’aquestes
de superherois
v
venjatius
que tant d’èxit han
t
tingut
últimament i m’ha
sorprès el seu missatge. Segons els bons, ells necessiten dis
disposar de les armes
po
més potents
de l’Univers
per si venen els dolents poder-los esclafar sense haver
de negociar la pau. El missatge, amagadet entre efectes especials, em va semblar, com a
mínim, poc educatiu.✖
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Les aplis
Textos:

CRISTINA SERRET

Mixerpiece

Il·lustracions:

MARTA CAYUELA

Una apli multipremiada,
pensada per estimular la
creativitat a partir d’obres
d’art universals. Inclou més
de 200 elements originals
que es poden combinar
per crear noves obres
pictòriques, a la vegada
que s’aprèn història de
l’art. Preu: 3,49 euros.
Plataformes: iOS i MacOS.

Picker3D
Un joc de la família dels
atrapaboles. L’objectiu és
acumular pilotes a través
del moviment d’esquerra i
dreta mentre s’avança per
una pista en la qual van
apareixent obstacles. Per
posar a prova la capacitat
de concentració! Preu:
gratuït. Plataformes: iOs i
Android.

La cançó de l’estiu
Quan penses en les colònies, el casal d’estiu o el xiringuito de la
platja, quina cançó et ve al cap? Aquella melodia que has cantat
i ballat tantes vegades segurament és la cançó de l’estiu. Avui
t’expliquem per què en diem així i com s’ho fa per enganxar-se
en la nostra memòria com un xiclet
Quins elements té?
La cançó de l’estiu sempre té
una tornada senzilla que es
repeteix sovint. També et fa
venir ganes de ballar, i fins i
tot n’hi ha que tenen una
coreografia. A més, ens parla
de coses boniques, com ara
anar a la platja, enamorar-se
o gaudir de les coses bones
de la vida.

Qui l’escull?
Els primers que fan la tria
són les ràdios i els canals de
música. A partir d’aquí, és
com un peix que es
mossega la cua: com més la
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posen, més famosa es fa,
i llavors la gent té més
ganes d’escoltar-la i la
demana. És per això
que, quan acabis les
vacances, potser
n’hauràs quedat ben
embafat.

Everlasting
holidays
To become a summer hit, a
song should be simple
and make you feel like
you’re on holiday

Quina és la teva?
Per a tu, quina és la cançó
de l’estiu 2019? El
Milionària de Rosalía? L’In
the night d’Oques
Grasses? O potser La
venda de Miki? Et
proposem que facis una llista
amb la teva família o amb els

amics, i veuràs com, de
cançó de l’estiu, n’hi ha
més d’una.

Millor que
una fotografia
Deixant de banda les
vegades que l’has escoltat,
hi ha un altre factor que
pot convertir un tema en
la teva cançó de l’estiu:
els records que et
venen quan l’escoltes.
Potser perquè la vas
ballar amb algú especial
o perquè et fa pensar en
els vespres a la plaça o en
la colla d’amics.

Vocabulary
everlasting: etern
holiday: vacances
summer: estiu
hit: cançó
euphoric: eufòric
frothy: banal, frívol

Did you
know?
Summer songs tend
to be euphoric and
frothy
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