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Quan penso què és ser mare se’m 
posa la pell de gallina. Significa 
que un cos s’ha format d’un altre 
i que, per fer-ho possible, una 
dona ha hagut d’acceptar com-
partir el seu cos amb un home, ni 
que sigui per rebre una única 
cèl·lula reproductora. La dona 
sempre hi posa el cos sencer.  

 
Ets crítica. 
La maternitat ha estat colonit-
zada per la propietat privada, 
pel cognom del pare, pel patriar-
cat, la tecnificació de la medici-
na, la tradició mariana del cris-
tianisme i els valors retrògrads i 
opressors. 
 
I què cal fer? 
Repensar-la com una força de 
transformació social i posar en 
valor el fet de compartir amb 
igualtat enfront de la privatitza-
ció. La maternitat és l’acte de 
donar i repartir enfront de 
prendre, robar i acumular. És 
l’estima amb l’acceptació de la 
diferència enfront del rebuig i la 
negació. És la cura de l’altre i del 

AIXÍ FA DE MARE 

EULÀLIA 
BUSQUETS I LLUCH 
“REPRODUIR  
NO ÉS PRODUIR” 
FRANCESC ORTEU   

grup enfront de l’individualis-
me i el selfisme. És alimentar 
qui té gana, curar el malalt, ves-
tir el despullat, abraçar i esti-
mar. No és reproduir com a si-
nònim de produir. 
 
¿I com es concreten aquestes 
idees quan eduques la teva filla? 
Quan té un problema procuro 
dir-li que la solució l’ha de deci-
dir ella, que ha de reflexionar so-
bre les conseqüències. Procuro 
no imposar-li res, sinó ense-
nyar-li a observar com allò que 
decideix l’afecta a ella i els al-
tres. Si endreça l’habitació, no 
ho ha de fer perquè jo l’hi obli-
gui, sinó perquè s’ha adonat que 
quan busca alguna cosa és més 
fàcil trobar-la si hi ha ordre. Si 
l’hi obligo em diu que el desor-
dre és el seu ordre i ja tenim el 
conflicte servit. 
 
I en cas de conflictes greus? 
Algun cop ha patit abusos a l’es-
cola i podria semblar que una 
solució seria dir-li que s’hi torni, 
però li demano que reflexioni 

sobre què ha dut un company a 
actuar malament, que busqui un 
adult que gestioni el conflicte, 
que es comuniqui amb l’agres-
sor. I també que aprengui a triar 
els amics, que s’allunyi i es pro-
tegeixi de determinades perso-
nes, si cal, i sobretot que no calli, 
que ho denunciï i que impliqui 
els altres en aquest conflicte a 
través del diàleg. 
 
Rukeyser escriu: “Donar fills i 
filles a la revolució, com un regal”. 
Els fills i filles no són nostres, 
són dels temps que viuen. Elles 
i ells trien el seu camí. Nosal-
tres som els responsables 
d’educar-los i de transmetre 
uns valors que els faran fills i fi-
lles de la revolució. Aquest és el 
regal que fem a la societat, fills 
i filles revolucionaris, intel·li-
gents, lliures, autònoms, que 
saben pensar per si mateixos, 
analitzar la realitat i lluitar per 
erradicar les injustícies. 
 
Ella va ser mare? 
Sí, però després. Ella i l’atleta 
Otto Broch s’estimen en un mo-
ment de revolució, al comença-
ment de la Guerra Civil i, en lloc 
de formar una parella convenci-
onal, decideixen expandir el seu 
amor lluitant contra el feixis-
me. A Savage coast hi ha un po-
ema en què Rukeyser parla dels 
centenars de fills que imagina 
que tindran junts, mentre ella 
mateixa s’allunya en un vaixell. 
Em va impactar molt aquesta 
imatge. Ella a bord i ell al moll, 
pensant en els fills que no po-
dran tenir mai junts, perquè no 
es van tornar a veure mai més. ✖

RUTH MARIGOT

Traductora, 
especialista en 
Rukeyser i mare 
de la Raquel, de 13 
anys. Estudiosa de 
la dona i la 
literatura anglesa, 
ha traduït  ‘Savage 
coast’ de Muriel 
Rukeyser (:Rata_), 
una novel·la sobre 
l’inici de la Guerra 
Civil perduda 
durant 80 anys

Era el meu gag preferit. Ens trobàvem al-
gun familiar o conegut i després d’una mi-
ca de conversa deia, com qui no vol la cosa: 
“Va, pregunteu-li al nen què vol ser de 
gran”. Sabia que la resposta els deixaria to-
talment descol·locats, que s’esperaven 
una resposta tipus bomber, astronauta o 
casteller. Però no, aquest marrec amb cinc 
anyets acabats de fer, aquest mosquit de 
cabells rinxolats, contestava amb la seva 
veu d’espinguet sempre el mateix: “Jo de 
gran vull ser polític”. Em feien pixar de 
riure les reaccions incrèdules dels seus in-
terlocutors, la seguretat amb què ho deia, 
seriós, immune a les inevitables conyes 
que li queien a sobre, amb una tossuderia 
inèdita per a la seva edat. 

Ara ja han passat nou anys d’aquells 
episodis. Ja no és rinxolat i la veu li ha bai-
xat dues octaves. De fet, quan me’l miro 
d’amagat em sembla una persona comple-
tament diferent d’aquell sucret eixerit. 
Només hi ha una cosa que no ha canviat i 
és, justament, la seva vocació política. No 
és només que no li hagi passat aquella 
fal·lera, sinó que a més ha augmentat a una 
velocitat fins i tot més ràpida que la dels 
pèls del bigotet. Devora pàgines i webs 
d’actualitat parlamentària, se sap de me-
mòria el nombre d’escons de cada partit, 
fa mesos de campanya per ser delegat de la 
classe i res el posa més catxondo que seguir 
en directe unes eleccions, encara que si-
guin de president d’escala.  

I els pares, us deveu preguntar, com ho 
portem? Doncs la veritat és que ja no ens 
fa tanta gràcia. Sobretot quan veiem que 
amb els anys s’ha deixat enlluernar cada 
vegada més per la part més mesquina de la 
professió: les picabaralles, la lluita despi-
etada pel poder, els líders amnèsics i mes-
siànics... En definitiva, per aquella barre-
ja indigesta del que consumeix cada dia als 
mitjans de comunicació. 

I, enmig de tota aquesta nefasta fascina-
ció pel tema polític, inesperadament va 
aparèixer ella. I no podré agrair-li mai 
prou la seva plantofada sonora a la maqui-
nària mesquina dels partits polítics. Grà-
cies, Greta, per oferir un mirall net i trans-
parent on aquest polític vocacional que 
campa per casa pugui trobar un referent 

generacional compromès, 
decent i revolucionari. 
Avui, en comptes de llegir 
els diaris de sempre, el 

meu fill s’ha passat tota la 
tarda visionant els discur-

sos de Greta Thunberg. 
Potser no tot no està per-

dut, encara. ✖

EL PARE QUE ET VA MATRICULAR 

LA GRETA
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LLUÍS 
GAVALDÀ 
Cantant 
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LA PITJOR MARE DEL MÓN  

A
ANNA MANSO  

Mare, escriptora i guionista

MAJORIA  
DE MAJORIES
Avui és un dia important: el menor 
d’edat a càrrec número 2 passa a ser el 
major d’edat a càrrec número 2. De 
MEC a MEC. I impressiona. A mi, 
m’impressiona. De fet, m’he impressi-
onat a mi mateixa. Porto tot el dia mi-
rant-me al mirall per integrar la imat-
ge d’una progenitora amb majoria de 
majories d’edat a càrrec. Em sembla 
que faig la mateixa cara que ahir, però 
dubto. Potser m’ha sortit un altre ca-
bell blanc que caldrà pintar. ¿O potser 
un de menys que ha recuperat el seu 
color original, i que també caldrà pin-
tar perquè el color original no coinci-
deix amb el vermell que llueixo darre-
rament? Sé, però, que alguna cosa ha 
canviat. Ara ja puc dir-li allò de: “Tu 
mateix, ets major d’edat”, tot i que se 
m’escapi el riure per sota el nas. Algun 
dia aprendré a ser una progenitora se-
riosa, però avui no en tinc ganes. Estic 
massa contenta. 

Com deia la cançó de Manel, ens ha 
costat Déu i ajuda arribar fins aquí. A mi 
com a mínim. I a ell també. Aquell na-
dó d’aparença rodanxona i realitat físi-
ca compacta ha passat a ser un noi fibrat 
i guapo, tant per dins com per fora, de 
cor brillant. I, entremig d’aquell dia fred 
d’hivern de l’any 2001 i avui, podem 
comptar milions de vivències compar-
tides. Boges, hilarants, físicament esgo-

tadores, dures, tristes, il·lumina-
dores, carregades d’apre-

nentatges. Precioses i 
úniques. En definitiva, 

regals de la vida.  
Perquè els menors 

i majors d’edat a 
càrrec creixen, i jo 
amb ells. Gràcies al 
MEC número 2 he 
canviat, i aquesta 
dona m’agrada 
molt més que la 
dona de vint-i-nou 

anys sense fills. En 
molts moments hem 

patit junts, tot i que 
pensàvem que ho fèiem 

per separat, per exemple, 

pels refotuts estudis. Caguntot. Però al 
cap i a la fi ho hem fet agafats de la mà, 
tot i que de vegades les mans s’han 
atonyinat una mica.  

Al seu costat he après ha canviar la 
mirada. No parlo d’afegir filtres 
d’Instagram cursis o hipsters a la rea-
litat. Parlo de mirar amb esperança. 
I que ell s’adoni d’aquest canvi de mi-
rada. A partir de llavors tot va ser més 
fàcil. Que no vol dir que fos fàcil. Ara, 
i ja per sempre, tinc una gran espe-
rança en el present i en el futur del 
MEC número 2. Ja li he dit que soc 
autònoma i que m’haurà de mantenir 
de velleta. I estic tranquil·la perquè sé 
que ho podrà fer. I al marge del plat a 
taula, em continuarà regalant els seus 
petons de concurs. Que són els millors 
del món. ✖

Com deia 
la cançó de 

Manel, ens ha 
costat Déu i 

ajuda arribar 
fins aquí. A mi 
com a mínim. 
I a ell també

Fa una colla d’anys, en un intercanvi escolar a Bordeus amb alumnes nostres de 
3r d’ESO, durant una visita cultural a un poble, els professors acompanyants i 
els professors amfitrions estàvem dinant en una terrassa mentre els alumnes 
menjaven el pícnic que els havien preparat les seves famílies franceses. No 
m’agradava gaire això de nosaltres allà i els nostres alumnes pel poble, així que 
a l’hora dels cafès em vaig aixecar de la taula per controlar una mica on eren 
els meus alumnes i que tots estiguessin bé.  

Els professors francesos s’enfotien una mica de la meva preocupació, i de-
ien sorneguers “Oh, le papá Juanjó…”, despertant, més que la meva ira, la me-
va perplexitat. Al cap i a la fi, eren els meus alumnes, la meva responsabilitat: 
jo havia de vetllar per ells i, si calia, protegir-los. Sí, allà havia de ser el seu 
“papá Juanjó”. 

És important deixar clar que protegir no és sobreprotegir. Sobreprotegir és 
pretendre evitar-los qualsevol situació que pensem que podria causar qualse-
vol tipus de patiment, sense ni deixar-los intentar afrontar-la. Protegir-los és 
vetllar perquè puguin créixer, per dins i per fora. Per això cal cobrir les seves ne-
cessitats bàsiques: menjar, roba, una llar, salut… i les que no semblarien tan 
bàsiques: educació, relació social... Però si cobríssim les necessitats dels fills, 
dels alumnes, i no els estiméssim, no els estaríem protegint. No viurien, no-
més sobreviurien. Els mestres més estimats són els que estimen els seus alum-
nes: els escolten, els exigeixen, els acompanyen, els animen... i tot ho fan amb 

tendresa. Posen afecte en l’alumna sempre atenta que tot ho fa bé i en 
l’alumne dispers que no calla ni sota l’aigua. Els alumnes se senten 
protegits i estimats. Perquè la tendresa és important.  

Quan somriem amb tendresa davant l’infant ajagut a la menja-
dora del pessebre, davant de qualsevol infant de la nostra família, de 

la nostra escola, estem manifestant el nostre compromís, tem-
poral o permanent, de vetllar per ell i protegir-lo.  

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: us 
asseguro que moltes mestres i molts mestres de les nostres 
escoles es pregunten amb tendresa cada dia “Què els daré als 
meus alumnes, què els daré que els sàpiga bo?” I, així, van ca-
da dia al portal de Betlem. Bon Nadal! ✖

NO SEMPRE TINC COSES A DIR 

LA TENDRESA  
ÉS IMPORTANT
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JUANJO FERNÀNDEZ  
Consultor pedagògic 



aracriatures21 20191204

J

Portada
¿ES POT MILLORAR 
L’APRENENTATGE 
AMB ESCOLES MÉS 
SALUDABLES? 

Ja estem més o menys acostumats que 
les aules ja no siguin com les d’abans, 
amb pupitres col·locats en fileres i tots 
mirant de cara a la pissarra. Ara les au-
les s’adapten més a les necessitats de 
cada moment, les taules dels alumnes 
es poden col·locar de diferents mane-
res, hi ha espais on els estudiants fan 
rotllana o assemblees i seuen a terra o, 
fins i tot, una zona de lectura o de re-
laxació. La pissarra i el mestre ja no són 
sempre el centre principal d’atenció. 

Hi ha escoles, però, que ja estan fent 
un pas més enllà. És el cas dels 5 cen-

tres que estan provant l’Smart Class-
room Project, un projecte de recerca 
científica “que ha donat com a resultat 
el codisseny i la creació d’espais que 
permeten l’aprenentatge a partir del 
benestar de totes les persones que hi 
habiten”, explica Guillermo Bautista, 
investigador principal del projecte i 
professor dels estudis de psicologia i 
ciències de l’educació de la Universi-
tat Oberta de Catalunya (UOC).  

Aquestes aules, a més de ser flexi-
bles gràcies al mobiliari polivalent, no 
tenen gaires estímuls visuals per no 

entorpir l’aprenentatge. I és que la 
contaminació visual no afavoreix els 
aprenentatges i “provoca que les aules 
siguin menys acollidores”.  

MÉS QUALITAT DE L’AIRE 
La contaminació no només ens afec-
ta quan estem a l’aire lliure sinó tam-
bé en espais tancats on, de fet, pot ser 
molt superior que en espais oberts. 
“Hi ha estudis que demostren que la 
qualitat de l’aire d’un espai tancat, 
com una aula, afecta el nostre desen-
volupament cognitiu”, explica la di-
rectora de l’Escola Decroly de Barce-
lona, Anna Lafuente.  

L’Escola Decroly ha hagut de fer un 
canvi d’edifici i ha decidit aprofitar les 
obres d’adequació del nou edifici, si-
tuat en una casa antiga de Barcelona, 
per implementar una sèrie de mesu-
res per millorar el benestar i la salut 
dels seus alumnes. Això li ha permès 
complir 15 de les mesures del certifi-
cat Well, l’estàndard de salut en ar-
quitectura més prestigiós a nivell 
mundial. L’objectiu, segons Lafuente, 
era “convertir en saludable l’edifici on 
s’ubica l’escola, ja que la qualitat de 
l’aire i de l’aigua i, fins i tot, la percep-
ció de l’entorn, poden marcar una 
gran diferència en el rendiment esco-
lar, el desenvolupament cognitiu i la 
salut dels alumnes”. 

Entre les mesures que s’han im-
plementat, s’ha donat molta impor-
tància a aspectes relacionats amb la 
qualitat de l’aire. I és que la contami-
nació, segons els responsables del 
projecte, pot ser entre dues i cinc ve-
gades més elevada que a l’exterior, i 

RAQUEL FONT

Algunes escoles 
comencen a apostar 
per un disseny més 

sostenible que 
fomenta 

l’aprenentatge a 
partir del benestar 

dels alumnes

BETÀNIAPATMOS
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per això s’han instal·lat sensors de 
CO2 que indiquen quan cal que es 
ventilin les aules. A més, hi ha unes 
plantes especials tant a zones comu-
nes com a les aules que actuen de pu-
rificadors d’aire naturals. 

També han centrat accions en mi-
llorar l’aigua de beure utilitzant filtres 
d’osmosi i s’han utilitzat materials per 
als acabats que no desprenguin tòxics. 
A més, també s’ha millorat l’acústica 
gràcies a uns panells fonoabsorbents, 
la qual cosa facilita la concentració. 
Segons la directora, aquesta és una de 
les mesures amb què s’ha notat un 
canvi més ràpidament. 

MENYS SOROLL I MILLOR LLUM 
Hi ha estudis que afirmen que les mi-
llores acústiques poden arribar a aug-
mentar els nivells de concentració 
fins a un 48%, i reduir els nivells d’es-
très. Segons l’informe Sound business 
de Julian Treasure, als centres que 
no tenen cap tipus de solució d’absor-
ció acústica, els alumnes poden per-
dre la capacitat d’entendre fins a un 
25% de les paraules que diu el seu 
mestre. Per tot això, en els últims 
anys, hi ha escoles que han tirat en-
davant projectes arquitectònics per 
tenir edificis més saludables amb 
l’objectiu de fomentar l’aprenentat-
ge i la comunicació, estimular al mà-
xim les experiències sensorials i ge-
nerar més sensació de benestar. 

La il·luminació és un altre dels as-
pectes que s’han de tenir en compte 
a l’hora de fomentar el benestar. Se-
gons un estudi del Grupo Prilux, el 
canvi de temperatura de color i el ni-

espanyol. 
En aquest centre s’ha posat molt 

d’èmfasi sobretot en l’eficiència ener-
gètica, tot i que el certificat també té 
en compte altres factors com l’empla-
çament de l’edifici, l’ús eficient de l’ai-
gua, l’ús de materials sostenibles i la 
qualitat de l’ambient interior (venti-
lació, confort tèrmic i acústic, il·lumi-
nació i qualitat de l’aire interior). 

El director de l’escola, Jacint Bas-
só, explica que com que l’escola està en 
un entorn natural a Barcelona que ha 
aconseguit preservar-se molt de la 
pressió urbanística, “els alumnes te-
nen la sort d’educar-se al mig de la na-
tura”. Això fa que siguin més respectu-
osos i generosos amb aquest espai i que 
tinguin un coneixement acadèmic de 
la natura més ampli. A Betània Patmos, 
a més, fan recollida selectiva dels re-
sidus, el centre compta amb un comitè 
d’educació ambiental, no està permès 
que els cotxes entrin a l’escola, hi ha un 
aparcament de bicicletes, els alumnes 
no poden portar els entrepans emboli-
cats amb paper d’alumini... 

El centre també va participar en un 
estudi que analitzava els efectes que 
provoca la contaminació de l’aire en 
la capacitat d’atenció dels nens a curt 
termini, realitzat per Jordi Sunyer, 
cap del programa de salut infantil 
d’ISGlobal i catedràtic de medicina 
preventiva i salut pública de la Uni-
versitat Pompeu Fabra (UPF). L’estu-
di va demostrar que “com més conta-
minats estan els espais, els desenvo-
lupaments cognitius estan més afec-
tats, especialment pel que fa a 
l’atenció”. ✖

ESCOLA DECROLY

Les escoles  
del futur 
Els experts en la matèria 
asseguren que hi ha una sèrie 
d’elements que marcaran el futur 
de l’arquitectura de les escoles i 
que influiran en l’aprenentatge i 
en el desenvolupament dels 
alumnes. L’empresa consultora 
STO, que es dedica a innovar en 
sistemes i elements constructius, 
n’estableix alguns: 

 
➜ Confort basat en la 
sostenibilitat: confort tèrmic, 
acústic, visual (il·luminació) i de la 
qualitat de l’aire. 
➜ Espais d’aprenentatge flexibles 
i funcionals. 
➜ Amb zones comunes per 
compartir i aprendre. 
➜ Integració de l’exterior i 
l’interior. 

L’apunt

vell d’il·luminació afecten directa-
ment el comportament dels alumnes 
durant la jornada lectiva. És per això 
que han creat una projecte d’il·lumi-
nació adreçat a escoles que adapta la 
llum segons les necessitats d’apre-
nentatge, amb tonalitats fredes i més 
il·luminació si el que cal és afavorir la 
concentració i l’agudesa visual, o amb 
llums més càlides i menys nivell 
d’il·luminació per a activitats més re-
laxades i que requereixen més tran-
quil·litat dels alumnes. 

Els resultats de l’estudi mostren 
millores importants d’atenció i con-
centració. S’ha aconseguit millorar un 
10% la comprensió lectora, augmentar 
un 8,17% la velocitat de lectura i rebai-
xar un 40% el nombre d’errors quan 
llegeixen. Segons els responsables de 
l’empresa especialitzada en il·lumina-
ció, aquest tipus de sistemes protegei-
xen la salut dels alumnes, els mestres 
i la resta de personal del centre, però 
també milloren l’experiència educati-
va i el rendiment escolar, i són més 
sostenibles a nivell mediambiental i 
econòmic. 

EDIFICIS SOSTENIBLES 
A l’escola Betània Patmos de Barce-
lona també estan implementant me-
sures per millorar la sostenibilitat 
dels seus edificis i el benestar dels 
seus alumnes. De fet, gràcies a la 
construcció del nou edifici d’infan-
til, aquest any han aconseguit la cer-
tificació Leed Gold pel seu model ar-
quitectònic, exemple de sostenibili-
tat i respecte al medi ambient. És el 
primer que ho aconsegueix a l’estat 
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FLORS DE BACH 
ELS MILLORS 
CANELONS 

E
EVA BACH  

Escriptora i pedagoga
Els millors canelons que he menjat 
mai són els que feia la meva àvia i ara 
fa la meva mare. Amb la particularitat 
que a la nostra família la recepta pro-
vé de la meva àvia paterna, que és la 
que els va ensenyar a fer a la meva ma-
re, tal com els feia la seva (la meva bes-
àvia). Així doncs, a casa nostra la tra-
dició no ha passat de mare a filla, si-
nó de sogra a nora. La meva àvia ma-
terna, tot i ser una bona cuinera, no 
feia canelons. A Múrcia, on ella va néi-
xer, no s’havien popularitzat com sí 
que va passar aquí. 

Els canelons en qüestió tenen un 
regust tan de casa i tan exquisit que ni 
la meva germana ni jo en mengem gai-
rebé mai d’altres. Durant molts anys, 
ni tan sols ens hem atrevit a cuinar-
los. Ens semblava tan complicat això 
d’haver d’igualar l’exquisidesa dels de 
la nostra mare, que vam desistir d’in-
tentar-ho. Però el plaer i el saber que 
hi ha en aquests rotlles de pasta farci-
da de carn són tan grans, i l’amalgama 
de gustos i de talents familiars culina-
ris que aglutinen tan especial i extra-
ordinària, que el Nadal passat vam 
pensar que seria imperdonable perdre 
la recepta, que havíem de posar mans 
a la massa i aprendre a fer-los per con-
servar-la i perpetuar-la.  

Passat festes, li vam proposar a la 
nostra mare ajuntar-nos un dissabte i 
que ens ensenyés a fer-los. S’hi va 

apuntar també el meu fill gran (el 
petit viu fora), de manera que 

vam reunir-nos tres gene-
racions a la cuina de casa 

i ho vam fer tot entre 
tots, tret de comprar i 

rostir la carn, que 
me n’havia cuidat jo 
el dia abans, se-
guint indicacions 
de la mare.  

Vam fotografiar 
i anotar tots els 
passos, i amb la me-

va germana ho vam 
passar a l’ordinador. 

Un total de vuit pàgi-
nes, entre fotos i text, 

que garanteixen el pas de 
la recepta a la posteritat.        

Els canelons van quedar deli-
ciosos, però la delícia més gran 
va ser fer-los junts. No els vam 
farcir de carn, sinó d’estima-
ció, confidències, rialles, 
aprenentatges, secrets culina-
ris, escalf familiar i treball en 
equip, liderats per la nostra 
mare.  

No ens podíem imaginar que 
aquells canelons, que eren joia 
al paladar cada cop que els de-
gustàvem, ens regalarien un 
dels dies més bonics i entranya-
bles que hem viscut mai. Una 
activitat familiar de cap de set-
mana, intergeneracional i alta-
ment recomanable. Amb diferèn-
cia, aquells van ser els millors cane-
lons de la nostra vida. ✖

Per no perdre 
la recepta 

familiar, ens 
vam reunir tres 
generacions a 
la cuina i vam 
fer els canelons 

entre tots

Partim d’una afirmació general que confiem que serà compartida: cal ser cor-
rectes quan expressem les nostres opinions i argumentacions. Ens cal diferen-
ciar el respecte per les persones, respecte que no podem negligir en cap circums-
tància, del debat sobre les idees que sotmetem a judici a l’àgora. I el respecte 
afecta el nostre llenguatge corporal i les paraules que triem per dir què volem 
dir. Ara bé, quan tot es complica és quan aquesta correcció es refereix a la cre-
ació artística, sobretot amb la vinculació que el present té amb la tradició. 

Per exemple, si ara escrivim un conte infantil seria un error imperdonable 
seguir les pautes dels contes tradicionals amb un protagonista masculí que su-
pera unes proves i rep la princesa com a premi, tot i que aquest missatge vehi-
cula alguna cosa molt moderna, perquè trenca amb el fet que un rei ha de ser 
fill d’un altre rei i no pot ser-ne un plebeu qualsevol. Nosaltres, si fóssim edi-
tors, no publicaríem un llibre amb aquest argument.  

Com que els contes transmeten missatges simbòlics molt profunds que pe-
netren en el nostre inconscient individual i col·lectiu, ja no tenim tan clar que 
no calgui matar el drac, perquè aquesta bestiota conté ben units en la seva na-
turalesa els quatre elements: foc, aigua, aire i terra, i és una necessitat simbò-
lica de primera magnitud restablir l’ordre de les coses del món, donar-los nom 
i evitar que es barregin. Per tant, al drac se l’ha de matar i Sant Jordi fa bé ma-
tant-lo. O Santa Jordina, tant se val. Ara bé, això no significa que no puguem 
escriure ara contes de dracs que conviuen plàcidament amb altres personat-
ges humans o animals o narrar històries on els llops tenen por dels bens, com 

passa en el poema de Goytisolo, que –no ho oblidem– el que fa es in-
vertir els papers, no pas amagar la presència inquietant del mal al 

món. De la mateixa manera que la Caputxeta ha d’aca-
bar a la panxa del llop. 

Si ens deixem portar per una anàlisi unidireccio-
nal d’aquestes creacions, podem arribar a defensar la 

prohibició dels escacs, joc on la peça més inútil 
–potser una bona representació de la realitat– 

és el rei, i tothom ha de sacrificar-se per evi-
tar que l’enemic, amb el mateix sistema or-
ganitzatiu i jerarquia, el mati. ✖

LA SETENA HORA 

LA NECESSITAT  
DE SER CORRECTES

tant-lo. O Santa Jord
ure ara contes de d
umans o animals o 

passa en el poe
els pa

JULI PALOU Doctor en filosofia i educador 

JAUME CELA Mestre i escriptor 
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P

Mengem

¿I TU, MENGES 
O MANDUKES? 

Paula Alós i Ada Parellada es van co-
nèixer fa tres anys i des de llavors 
s’han seguit la pista. Les hem reunit 
al Semproniana, el mític restaurant 
de l’Ada al barceloní carrer Rosselló. 
L’Ada va néixer el 1967 a Granollers. 
La Paula és una mataronina de 13 
anys que, de cop, va descobrir la fa-
ma quan va guanyar la quarta edició 
del concurs de TVE MasterChef Ju-
nior. Ara té el seu propi programa de 
cuina al Súper3, Manduka, on ha re-
but la visita de famosos com Òscar 
Dalmau, Sílvia Abril, Lildami, Quim 
Masferrer i Els Catarres.  

“Cada cop això ha anat a més, i em 
paren molt pel carrer per dir-me co-
ses o per fer-se fotos amb mi”, expli-
ca aquesta jove estrella televisiva. 
“Ja fa temps que et paren pel car-
rer!”, puntualitza l’Ada, tot un refe-
rent, des de fa una pila d’anys, de la 
divulgació gastronòmica i la restau-
ració: “La cuina i la restauració són 
dos conceptes diferents. La restau-
ració és esforç, dedicació, temps i no 
defallir. I la cuina pot ser un entrete-
niment i un hobby, com de moment 
és el cas de la Paula”. 

Preguntem a Paula Alós si voldria 
fer el salt de l’afició a la professiona-
lització i, en un futur, fins i tot ser al 
capdavant del seu propi restaurant: 
“Des de petita sé què és tenir un res-
taurant. La meva mare en regentava 
un, i és una feina molt esclava. 
M’agradaria estudiar psicologia, per-
què m’encanta, però no descarto 
canviar d’opinió més endavant”. 

Malgrat aquests gairebé 40 anys 
que les separen, l’Ada i la Paula tenen 
una pila de punts en comú. Un d’ells, 
la defensa de l’alimentació variada i 
saludable. “Jo menjo de tot, soc una 
gran defensora de la verdura i la frui-
ta, i al programa ho demostro so-
vint”, diu la Paula, que reconeix: 
“També m’agrada quedar amb els 
amics per menjar hamburgueses”. 
L’Ada, que s’escolta la seva col·lega 
adolescent amb atenció i admiració, 
torna a intervenir: “Relaxa’t, Paula, 
les hamburgueses són sanes. I el que 
és més saludable de tot és que men-
gis ben acompanyada d’amics o fami-
liars. La part social de la taula és bà-
sica. És més important que el que po-
sis al plat”.  

Parellada aprofita l’avinentesa per 
deixar constància del boom actual del 
“bròcoli entre els nens i les nenes”: “I 
per què passa això? Perquè és còmode 
de preparar. No costa gens manipular-
lo, es bull de seguida i ara ja el venen 
ben tallat en peces i ben embolicadet. 
Definitivament, el bròcoli, que no hem 
de confondre amb el bròquil, ha des-
plaçat la mongeta tendra i les bledes en 
l’alimentació dels menuts”. 

PERE VALL

“A Manduka presentem plats fà-
cils perquè els puguin copiar a casa. 
No em posaré a fer esferificacions 
perquè, després, un nen de 8 anys no 
se’n sortirà. Soc partidària de la cui-
na tradicional però afegint-hi tècni-
ques i ingredients moderns, per pro-
var”, reflexiona Paula Alós, mentre 
que Ada Parellada s’autodefineix 
com “una filla de la generació Ferran 
Adrià i de la cuina creativa i d’autor”: 
“Però és cert que ara estic tirant més 
cap a les receptes de tota la vida. Te-
nim un gran patrimoni culinari i no 
el fem brillar com caldria”. 

CUINAR I COMUNICAR  
¿Algun secret per comunicar-se tan bé 
amb els espectadors? Comença la Pau-
la: “El millor és oblidar-te que hi ha una 
càmera”. I l’Ada afegeix: “Has de tenir 
claríssim que estàs fent un servei als al-
tres, al públic, i no has de pensar en el 
teu lluïment. Això no vol dir que hagis 
de renunciar a la teva personalitat. I si, 
a sobre, vas alta d’energia i tens una mi-
ca de sentit de l’humor, encara millor. 
Amor pel que fas i humor a l’hora de 
transmetre-ho. A mi em sembla que és 
una gran combinació”. ✖ 

Responsabilitat 
i unes bones 
mandarines  

“Nosaltres, com a influencers, 
tenim la capacitat d’arribar a 
moltes persones i, per tant, 
hem d’assumir tot un seguit 
de responsabilitats, i mai pots 
dir que la fruita és un rotllo, 
sense anar una mica més lluny. 
Unes bones mandarines poden 
ser les postres més delicioses”, 
comenta Ada Parellada, que 
és una persona d’allò més 
activa a les xarxes socials, 
com Paula Alós, que té 
166.000 seguidors en un 
compte d’Instagram que 
gestionen els seus pares. La 
Paula i l’Ada són dos referents. 
Cadascuna amb el seu estil. 
Cadascuna amb el seu 
llenguatge i els seus mètodes.   

Unides per la passió 
per la cuina, Paula 
Alós i Ada Parellada 
ens donen les 
seves receptes  
més personals per 
triomfar als fogons  
i també a la tele

CÈLIA ATSET

La proposta
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E

Escola  
A L’ESCOLA, QUE NO 
HI FALTI FRUITA, 
VERDURA NI LLET 

El Govern té en marxa des de fa dotze 
cursos escolars, és a dir, des del 2009-
2010, una campanya per promoure 
hàbits d’alimentació saludable entre 
els més petits. L’objectiu és que els 
nens i les nenes aprenguin a l’escola 
que cal menjar fruita i verdura en tots 
els àpats. Amb el suport de la Unió Eu-
ropea, els departaments d’Educació, 
Salut i Agricultura s’alien en aquesta 
ocasió per transmetre aquest missat-
ge, que també volen traslladar a les fa-
mílies, perquè l’alimentació saludable 
no només sigui present a l’escola. 
Aquest curs hi participen 1.253 cen-
tres educatius i arriba a 305.000 esco-
lars d’entre 3 i 12 anys. 

I és que molts estudis demostren els 
beneficis de consumir cinc racions al dia 
de fruita i verdura: tres peces de fruita 

i dues de verdura. Això es tradueix en 
una peça mitjana de fruita (poma, pe-
ra, taronja, préssec, etc.), un o dos talls 
de síndria, meló o pinya, o bé un bol de 
cireres o maduixes. I, pel que fa a la ver-
dura, un plat de verdura cuita (monge-
ta tendra, espinacs, crema de carbassó, 
etc.), un o dos tomàquets amanits o bé 
un plat d’amanida variada. 

Des de la Generalitat també es vol 
explicar als més joves que menjar bé 
no és suficient per al nostre organis-
me, sinó que també cal fer exercici de 
manera regular. En aquest sentit el 
Govern posa especial èmfasi en acti-
vitats diàries com caminar, pujar es-
cales i jugar, al marge de fer una acti-
vitat esportiva concreta, que en cap 
cas pot ser un videojoc, que afavoreix 
el sedentarisme. En definitiva, pro-

moure un estil de vida actiu que millo-
ri la salut dels infants. 

FRUITA GRATIS A LES ESCOLES 

Així, la Generalitat distribueix fruita i 
verdura fresca de manera gratuïta als 
escolars de segon cicle d’educació infan-
til i de primària, és a dir, als infants de 
3 a 12 anys, d’aquells centres educatius 
que ho demanin. Ho fa una setmana al 
mes i sempre amb fruita de temporada, 
de proximitat i de qualitat. Els centres 
escolars tenen un calendari amb la set-
mana marcada i informació de les peces 
de fuita i verdura. Una fruita que s’in-
clou als esmorzars i els berenars dels 
nens i nenes durant l’activitat escolar.  

També s’informa els infants dels be-
neficis de consumir més fruita i verdu-
ra, així com de la seva diversitat,  carac-

T.G.

Aquest curs escolar, 
1.253 centres 

educatius participen 
en el Pla de Consum 

de Fruita i Verdures i 
567 al de la llet. Els 

departaments 
d’Educació, Salut i 
Agricultura s’alien 

per promoure la 
iniciativa

2009/2010 213 48.036 3-10 anys 30 270,6 473.166,00 14.336,00  487.502,00 
2010/2011 1136 181.598 6-12 anys 30 1.031,91 1.841.756,60 103.401,54  1.945.158,14 
2011/2012 1275 295.753 3-12 anys 18 930,69 1.745.000,00 52.080,17 36.344,00 1.833.424,17 
2012/2013 1431 346.368 3-12 anys 10 557,26 1.085.764,94 46.118,23 128.791,85 1.260.675,02 
2013/2014 1354 170.870 6-10 anys 16 428,80 765.041,00 142.430,05 10.075,91 917.546,96 
2014/2015 1232 295.000 3-12 anys 18 960,00 1.899.000,00 88.000,00 163.521,43 2.150.521,43 
2015/2016 1213 292.758 3-12 anys 19 840,57 1.591.845,52 108.609,81 157.935,81 1.858.391,14 
2016/2017 1117 266.382 3-12 anys 26 1.023,19 1.704.936,19 0 187.908,92 1.892.845,11 
2017/2018 1262 306.199 3-12 anys 24 1.173,91 2.156.502,04 149.444,23 296.469,05 2.602.415,32 
2018/2019 1100 262.175 3-12 anys 26 1.023,20 2.198.467,03 441.779,39 324.981,30 2.965.227,72 
2019/2020* 1253 305.000 3-12 anys 18 870,00 2.300.000,00 281.550,00 336.743,00 2.918.293,00 

Curs  Nombre Nombre  Edat dels  Nombre  Tones de Import de l’ajuda Import  Import de la  Import  
escolar  d’escoles d’alumnes beneficiaris de racions  producte  a la distribució   de les mesures  comunicació total 
    subministrades distribuït del producte d’acompanyament 

EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES ESCOLARS A CATALUNYA 

Programa de consum de fruita i hortalisses als centres educatius 

PÀGINES ESPECIALS
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terístiques, forma de producció i esta-
cionalitat. L’objectiu és fer veure que 
el consum de fruita i verdura és una al-
ternativa excel·lent a altres aliments 
amb menys qualitat nutricional, com 
llaminadures, begudes refrescants i 
brioixeria. 

TALLERS DIVULGATIUS I VISITES 

A EXPLOTACIONS AGRÀRIES 

Per aconseguir els objectius dels 
programes cal donar suport a la dis-
tribució de productes amb activitats 
orientades a reconnectar els nens 
amb l’agricultura mitjançant les vi-
sites a explotacions agràries (a la fo-
tografia), educar els nens en temes 
com els hàbits alimentaris saluda-
bles, cadenes alimentàries, produc-
ció sostenible i la lluita contra el 
malbaratament d’aliments, a través 
de tallers realitzats en centres edu-
catius. A partir del mes de gener es 
desenvoluparan tallers i visites a ex-
plotacions dirigides a alumnes de 
primària en què participaran els cen-
tres educatius adscrits als progra-
mes que ho hagin sol·licitat.  

En els últims cursos, també des del 
departament d’Agricultura s’estan or-

ganitzant xerrades dirigides a pares i 
famílies per implicar-los amb els ob-
jectius del programa i desmitificar al-
gunes afirmacions sobre el consum de 
llet. El fet de consumir fruita i verdu-
ra i llet líquida ha de formar part dels 
hàbits alimentaris de les famílies, i la 
seva compra hauria d’estar enfocada 
cap als beneficis que aporten per a la 
salut de tots els seus membres. En to-
tes les actuacions que es realitzen des 
del DARP s’inclou la degustació de di-
ferents productes (fruites i hortalis-
ses, llet i iogurt). 

Tota la informació sobre la campa-
nya de fruita i verdura de la Generali-
tat es pot trobar a la pàgina web: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/am-
bits/alimentacio/fruita-llet-esco-
les/fruita-escoles/. 

10 GOTS DE LLET CADA MES 

PER ESMORZAR O BERENAR 

El programa de llet funcionava a Ca-
talunya des del 1986 amb un marc ju-
rídic diferent, i al llarg d’aquests 
anys el nombre de centres educatius 
que hi participaven es va anar redu-
int progressivament fins a arribar a 
un únic centre durant el curs 2015-

AFRUCAT

2016. De fet, s’havia perdut l’interès 
per aquest programa perquè la llet 
no era gratuïta i l’import de l’ajuda 
era molt reduït. El curs 2016-2017 va 
ser un curs de transició al nou marc 
jurídic. L’ajuda prevista per la UE es 
va complementar amb fons territo-
rialitzats pel ministeri, cosa que va 
permetre fer distribució gratuïta de 
llet a 88 centres de màxima comple-
xitat i a 22.479 nens.  

Des de l’any 2017-2018 el progra-
ma de llet s’adreça a tots els centres 
educatius autoritzats a Catalunya i a 
nens de 1r i 2n cicle d’educació infan-
til i de primària. En aquest curs 2019-
2020 s’hi han inscrit 452 centres 
educatius. 

En concret, els 
alumnes de segon ci-
cle d’educació infan-
til i de tots els cicles 
de primària dels cen-
tres que ho sol·licitin 
rebran durant els 
mesos en què duri el 
programa deu gots 
de llet cada mes per 
a l’esmorzar o el be-
renar. El departa-

ment s’encarrega de seleccionar un 
proveïdor per al subministrament i 
destinarà fins a 1.350.000 euros a la 
iniciativa. 

Aquesta acció s’emmarca en el 
programa europeu de distribució de 
llet a les escoles, que busca promou-
re el consum de llet i els seus derivats 
en les dietes dels alumnes durant 
l’etapa de formació dels seus hàbits 
alimentaris. El programa té l’objec-
tiu de promoure de manera priorità-
ria el consum de llet líquida, i per ai-
xò veu necessària la distribució de 
llet per poder afegir-hi altres produc-
tes làctics.  

La llet és un aliment saludable i 
d’alt valor nutritiu recomanable en to-
tes les etapes de la vida. És la font ali-

mentària de calci més 
aprofitable i ajuda a man-
tenir una adequada densi-
tat òssia. També és un dels 
aliments més complets i 
equilibrats perquè aporta 
vitamines, minerals i pro-
teïnes d’alt valor nutricio-
nal. A Catalunya es produ-
eix una de les llets de més 
qualitat d’Europa. ✖

2017/2018 549 92.552 1-12 anys 60 904,5 914.523,62 31.647,05 296.469,05 1.242.639,72 
2018/2019 402 61.520 1-12 anys 65 590,44 478.258,33 105.624,05 168.235,94 752.118,32 
2019/2020* 452 70.000 1-12 anys 70 1.029,00 1.350.000,00 225.000,00 204.974,00 1.779.974,00 
*Previsió de despesa 

Curs  Nombre Nombre  Edat dels  Nombre  Tones de Import de l’ajuda Import  Import de la  Import  
escolar  d’escoles d’alumnes beneficiaris de racions  producte  a la distribució   de les mesures  comunicació total 
    subministrades distribuït del producte d’acompanyament 

Programa de consum de llet als centres educatius 
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L

Salut

LLET I FRUITA  
PER CRÉIXER SANS! 

La campanya de la llet i la fruita im-
pulsada per la Generalitat de Catalu-
nya s’ha integrat amb facilitat en la di-
nàmica de les escoles. En gran part, 
l’hora del pati és l’escollida per beu-
re’n i menjar-ne. És el cas de l’Esco-
la Pau Casals de Sant Joan Despí, on 
el director, Sergi Rico, assegura que 
han lligat la iniciativa amb un projec-
te propi, de nutrició, en què marcaven 
els dijous com el dia que els alumnes 
havien de portar fruita. “La diferència 
és que ara els hi oferim nosaltres en 
comptes que ells la portin de casa”, 
explica el director. 

Sobre l’acollida dels aliments per 
part de l’alumnat, per l’experiència 
que tenen a l’escola en aquests últims 
vuit anys, les fruites que més costen 
de menjar són les que s’han de pelar. 
En canvi, “la maduixa i el plàtan te-
nen molt bona acceptació”, diu Rico, 
que afegeix que els mateixos mestres 
també s’afegeixen amb els alumnes 
a menjar-ne. 

Ara bé, aquest any l’Escola Pau Ca-
sals vol fer un pas més. “Sabem certa-
ment que a l’escola mengen fruita, pe-
rò a casa ens diuen les famílies que no 
és així”, diu Sergi Rico. Per això, han 
demanat als alumnes que es facin fo-

tos menjant-ne a casa i que també ho 
expliquin, en redaccions. “És l’estra-
tègia que hem pensat perquè la fruita 
s’incorpori a l’alimentació diària dels 
alumnes”, diu Rico. 

UNS OSSOS BEN FORTS! 
Des de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) de Tarragona, la 
professora del departa-
ment d’enginyeria 
química Sílvia de 
Lamo assegura que 
la ingesta de llet és 
recomanable per-
què aporta proteï-
nes d’alta qualitat i 
perquè conté calci 
orgànic, que pot ser 
utilitzat per l’organis-
me en la formació dels 
ossos.  

Altres beneficis de la in-
gesta de llet són l’aportació 
en vitamines liposolu-
bles, a part de la vitami-
na A, que contribueix a 
la salut de la pell i de 
la vista, i de la vita-
mina E, que permet 
obtenir energia. 

T.G.

Pel que fa a la fruita, se’n recoma-
na menjar-ne perquè conté nutrients 
com vitamines, minerals i oligoele-
ments, fibra i hidrats de carboni fà-
cils de digerir. A més, la fruita apor-
ta aigua. En resum, s’incorpora ener-
gia però no greix. 

Per la seva banda, la professora de 
la URV i també del màster de 

nutrició de la Universitat 
Oberta de Catalunya 

(UOC) aconsella que 
les racions de llet 

Els nutricionistes 
recomanen la ingesta 
de llet i de fruita pels 
múltiples beneficis 
que comporta. 
Un consum que és 
especialment 
important durant 
l’etapa escolar 

diàries siguin de 2 o 3 en criatures, 
mentre que els adolescents n’han de 
prendre entre 3 i 4. “S’entén per una 
ració 250 cc de llet”, explica De La-
mo, que afegeix que “la relació del 
calci i el fòsfor és molt important en 
el procés d’absorció als ossos”. Ara 
bé, “cal tenir en compte que si consu-
mim molts productes rics en prote-
ïna, els ossos no fan bé el procés de 
mineralització del calci en els ossos”, 
matisa la professora experta en nu-
trició i salut.  

Un altre factor per mineralitzar el 
calci en cossos, a més de la ingesta de 
llet, és la vitamina D, que s’adquireix 
a través de diversos aliments (entre 
d’altres, el formatge de cabra, la ca-
nyella, el peix blau, els rovells d’ou) 
o bé amb una exposició moderada di-
ària al sol. 

Per la seva banda, la nutricionista 
Lídia Casademont explica que la llet 
(i derivats com el iogurt i el formatge) 
i també les verdures aporten calci a 
l’organisme. Seguint aquest fil, el nu-
tricionista Marc Vergés també indi-
ca que el calci és present en molts ali-
ments vegetals i també animals, com 
a les plantes de fulla verda, la fruita 
seca o els llegums. ✖

PÀGINES ESPECIALS

Les conselleres de Salut i 
Agricultura, Alba Vergés i Teresa 
Jordà, en una visita a una escola. DARP
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XAVIER GUAL  
Escriptor i professor 

S’acaba l’any i els alumnes, amb el butlletí de 
notes a les mans, comencen divuit dies de des-
cans. Les vacances estan mal repartides i la-
mento que cap govern s’hagi atrevit a sincronit-
zar l’horari dels pares amb el dels fills. 

El primer trimestre es tanca amb assigna-
tures pendents, tot i que el sistema educatiu viu 
instal·lat en una satisfacció de despatx. Recent-
ment, alguns docents han expressat la preocu-
pació per l’absència del català a les aules. Els 
que treballem a les zones més urbanes sabem 
que la immersió lingüística és una quimera. 
Moltíssims alumnes surten amb el graduat es-
colar sense saber uns mínims de català, i aquest 
problema també te’l trobes a batxillerat. Hi ha 
instituts on només els professors sensibles en 
el tema lingüístic fan les classes en català, pe-
rò d’altres, com que volen caure simpàtics, uti-
litzen la llengua amb què es relacionen la majo-
ria dels alumnes, encara que això contradigui la 
normativa.  

També estem avaluant per competències i 
ens hem adonat que ens compliquem la vida 
amb metodologies noves per arribar si fa no 
fa al mateix punt mort. M’ho va confessar una 
persona amb certa responsabilitat en el món 
educatiu. Em va dir que si no canviaven la ma-
nera de fer les classes i de posar les notes, ai-
xò seria un fracàs estrepitós. Bé, jo vaig enten-
dre, des de dins, que el nou mètode maquillava 
temporalment les mancances de la nostra so-
cietat. Perquè tenim un problema de model so-
cial, més que escolar. Tots hem vist que els 
alumnes d’ara no acostumen a escoltar ni a ca-
llar quan toca, i menys encara a memoritzar 
res gaire complex.  

Als docents ens han fet creure que la formació 
universitària i el màster que vam superar amb 
esforç ja no serveixen per fer de “mestre”, és a 

dir, per transmetre coneixements als 
alumnes, sinó per ser el “guia” que els 
digui on poden trobar la informació. 
Per això els alumnes ja no volen me-
moritzar res, perquè tot és consultable 
amb el mòbil. I el futur serà això. Però 

ens oblidem de la interpretació 
dels continguts. Si ens limi-
tem a fer-los fer activitats, no-
més els prepararem per ser 
bons treballadors. A mi 
m’agrada més fer-los pensar, 
que siguin crítics i autònoms. 

De moment corregeixo tre-
balls de recerca de batxillerat 
i m’adono que molts són inca-
paços d’anar més lluny d’un 
copiar i enganxar amb una mi-
ca de maquillatge. ✖

FORA DE CLASSE 

MOLTA 
SATISFACCIÓ
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Família
“NO PASSA 
RES PERQUÈ 
UN NEN AGAFI 
UN TORNAVÍS”

“Vigila, no toquis el martell”, “Comp-
te amb el ganivet, agafa l’altre que no 
té serra”, “No agafis aquella fusta que 
té estelles”. Frases com aquestes, 
que tots els pares diem per protegir 
els fills, inculquen una por a fer cer-
tes activitats manuals, com el brico-
latge, que els poden ser molt benefi-
cioses. La clau està en fer aquest bri-
colatge conjuntament, en família, i 
en un entorn segur. Hi ha una ferre-
teria situada al barri del Port de Tar-
ragona, Bonasa, que ho té molt clar 
i fa anys que organitza tallers en què 
els nens i les nenes poden tocar eines 
prohibides com els trepants i els mar-
tells. “No passa res perquè un nen 
agafi un tornavís”, assegura Montse 
Romans, de la Ferreteria Bonasa. 
“En aquests tallers veig com els pe-
tits surten amb la satisfacció perso-
nal de veure que poden fer el mateix 
que un adult tot sols, i això els dona 
molta confiança”, afegeix. La repre-
sentant de la ferreteria tarragonina 
diu que els nens estan acostumats al 
“No perquè no” i aquí els diuen“Si, 
però”. 

I ¿com van començar aquests ta-
llers de bricolatge en família? La 
Montse i la seva parella, el gerent de la 
ferreteria, tenen cinc fills a casa i sem-
pre se’ls han emportat a les fires de 
ferreteria on es fan demostracions, 
però només per a adults. “Als meus 
fills els encantava i vam començar a 
practicar a casa. I després, quan vam 
veure que els amics dels fills venien 
també per poder tocar les eines que a 
casa no els deixaven tocar i s’ho passa-
ven tan bé, vam pensar que havíem de 
fer-hi alguna cosa”, recorda. Primer 

van fer un taller de casetes niu per a 
ocells per a una associació d’Alcover, 
però aviat es van posar d’acord amb 
l’Associació de Veïns del Barri del Port 
de Tarragona perquè els cedissin el lo-
cal per fer aquests tallers –gratuïts–. 
La cosa més normal, expliquen des de 
la ferreteria, és que el primer pensa-
ment dels pares i mares sigui “Ui, a 
veure si el meu fill es farà mal”, però 
expliquen que la primera premissa és 
la seguretat i que, per exemple, no fan 
res que requereixi electricitat. 

ALBERT SOLÉ

El bricolatge té molts beneficis per a la 
canalla, com ara fer-los créixer l’autoestima
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GETTY

Romans explica que el boca-orella 
ha funcionat molt bé, i fins i tot hi van 
famílies de fora de Tarragona i de Ca-
talunya, recalca. I hi ha algunes mar-
ques d’eines que hi van a fer demos-
tracions especialment pensades per 
a nens. “Veure un nen de 5 anys dient 
«Escuma de poliuretà» em fa feliç”, 
conclou riallera Montse Romans. 

El bricolatge, en general, més enllà 
del seu ús pràctic, també té uns bene-
ficis per a la salut, perquè ajuda a 
combatre l’estrès i l’ansietat, sobre-

Pares i mares fan 
bricolatge a l’escola

Un dels millors exemples del 
bricolatge en família són les 
sessions de manteniment que 
organitzen les AMPA de les 
escoles per arreglar els patis, 
muntar-hi jocs o pintar l’escala 
del centre. Quan això passa a les 
escoles públiques, i és molt 
sovint, la FaPaC (Federació 
d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya) fa sentir 
la seva veu. “Són iniciatives 
lloables i està bé que els pares i 
mares vulguin ajudar l’escola, 
però tots hem de tenir clar que el 
manteniment dels centres públics 
l’hauria de fer el departament 
d’Educació”, alerta Belén Tascón, 
presidenta de la FaPac. “Moltes 
famílies no saben que no els 
correspon a ells fer aquesta feina, 
que no és responsabilitat seva, i 
que, si la fan, hi ha el perill que els 
autèntics responsables se 
n’inhibeixin”, afegeix. Malgrat 
aquesta crítica a una certa 
deixadesa del departament amb 
el manteniment dels centres, 
Tascón valora aquestes iniciatives 
de bricolatge en família a l’escola 
“perquè fa comunitat i és un 
procés d’aprenentatge conjunt”.

tot en les persones que es passen el 
dia treballant rere un ordinador. 
Aplicat als més petits, segons el psi-
còleg Sergio Ortiz, “el bricolatge pot 
potenciar i estimular les seves capa-
citats en les diferents etapes del des-
envolupament”. De fet, un dels mèto-
des educatius més coneguts, el mèto-
de Montessori, defensa que els nens 
construeixin coses amb les seves prò-
pies mans perquè això fomenta la se-
va autonomia, aguditza els sentits i  
estimula l’atenció. ✖
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Criança
TORNAR A L’ELIT 
DESPRÉS DE 
L’EMBARÀS 

La Maj i en Gil tenen poques coses en 
comú. Ella viu als fiords noruecs i ell 
a la plana de Vic. Ella té uns 9 mesos i 
ell en té 16. Probablement no s’han 
vist mai però hi ha una cosa, no gens ir-
rellevant, que els uneix: les seves ma-
res són esportistes d’elit internacio-
nal, medallistes en curses de munta-
nya, que després d’haver passat per un 
embaràs i un postpart han reprès la 
competició d’alt nivell amb molt bo-
nes sensacions. La Maj Jornet Fors-
berg (a la foto de baix, amb els seus pa-
res) és filla del català Kilian Jornet i 
la sueca Emelie Forsberg (33), campi-
ona de les Skyrunner World Series el 
2014 (campionat internacional anual 
de les curses de resistència a gran alti-
tud) i de la Vertical Race del 2017. 
També té els rècords de pujada i bai-
xada del Mont Blanc (7.53.12 hores) i 
del Mont Rosa (5.03.56 hores). Ha 

guanyat algunes de les principals pro-
ves, com la Pierre Menta, la Mezzala-
ma i l’Ultra Pirineu. El mes de setem-
bre passat, quan va tornar a la compe-
tició després de la maternitat, va que-
dar quarta a la Sky Pirineu, de 36 km 
i 2.600 metres de desnivell positiu. 

Gil Pujol Comet (a la foto de la dre-
ta, amb la seva mare) és fill de Marc 
Pujol i Anna Comet (36), atleta, entre-
nadora, traductora i periodista catala-
na, nena prodigi en esquí alpí (tenia 
només 6 anys quan es va classificar per 
al seu primer campionat d’Espanya), 
amb un extens palmarès en curses de 
muntanya i esquí de muntanya. 
Aquest 2019 ha signat una tempora-
da excepcional i ha quedat primera a 
l’Everest Trail Race, la Desert Run i la 
Transrockies Run, i quarta a l’OCC-
UTMB (Ultra Trail del Mont Blanc), la 
prova per excel·lència del trail run-
ning, en la modalitat dels 56 km.  

L’Emelie i l’Anna expliquen com ha 
sigut el seu retorn a l’esport d’alt nivell 
després d’haver sigut mares, una cur-
sa d’obstacles en el cas de moltes do-

GEMMA CASTANYER

nes esportistes que són penalitzades 
professionalment si decideixen exer-
cir un dret tan fonamental com tenir 
una criatura. 

XARXA DE SUPORT 
Diu Emelie Forsberg al seu llibre Cór-
rer i viure que “l’skyrunning és tot un 
estil de vida i una actitud davant l’es-
port i la natura”. “Intento fluir”, ens 
diu. “Vaig començar entrenant-me su-
aument després de tenir la nena i quan 
ella va fer els quatre mesos em sentia 
molt bé físicament. Ara noto més el 
cansament, potser el fet de no dormir 
seguit i la lactància em comencen a 
passar factura. Però sé que creixerà de 
pressa i que podré posar-me en forma 
i entrenar-me més durament quan si-
gui el moment”, explica. “M’agradaria 
tornar a competir al màxim nivell, 
perquè córrer i passar temps amb la 
meva filla és el que m’agrada més”.  

El seu retorn a la competició va 
anar acompanyat del suport dels seus 
patrocinadors, que li van fer costat en 
tot moment. “Em deien: «Segur que ja 

Les corredores de 
muntanya Emelie 

Forsberg i Anna 
Comet expliquen a 

l’ARA com ha sigut 
el seu retorn a la 

competició després 
d’un embaràs. 

Normalitzar un dret 
tan fonamental 

continua sent una 
cursa d’obstacles per 

a moltes dones 
esportistes

La ciclista Leire Olaberría riu quan li demanem que ens expliqui el seu cas: 
“Ara és fàcil resumir-lo”. El seu fill Javier acaba de fer tres anys. Ella el va 
tenir amb 39 i no s’imaginava que després de l’embaràs podria tornar a 
competir. Però amb un nadó de només 4 mesos, Olaberría va tornar a la 
competició. Els problemes van arribar quan la selecció estatal la va 
convocar i ella va demanar conciliar viatges amb la lactància materna, és a 
dir. portar el bebè amb ella per poder donar-li el pit. “Tot eren problemes. 
He denunciat la poca humanitat que vaig rebre”. Olaberría va denunciar el 
tracte discriminatori assessorada per María José López, advocada 
especialista en dret esportiu: “Tot i que hi ha més pressió social, encara hi 
ha una falta de sensibilitat en l’esport d’elit per acceptar que una 
esportista vulgui ser mare. Ens movem en un àmbit molt conservador”.

Quan conciliar esdevé el problema 

E.F.
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vols tornar? N’estàs segura?» Però jo 
notava que ja estava preparada, per-
què conec bé el meu cos, i el fet de no 
sentir-me pressionada em donava 
molta tranquil·litat”. Combina entre-
naments i maternitat amb la seva pa-
rella: quan l’un s’entrena l’altra té cu-
ra de la Maj i al revés. I sempre que po-
den surten junts a fer alguna activitat. 
“Sens dubte, està traient la millor ver-
sió de nosaltres mateixos. És com si 
hagués format part de nosaltres tota la 
vida. M’ha ensenyat de què va això 
d’estimar i ser feliç”, diu Forsberg. 

“NO EM CONSIDERO  
CAP HEROÏNA” 
A Anna Comet li costava pensar en la 
maternitat. Una dura lesió als 18 anys 
la va apartar de les competicions d’es-
quí alpí i va haver d’optar per l’esquí de 
muntanya i el trail running, un esport 
en què fa tretze anys que competeix. 
“Em va costar molt fer el pas, perquè 
ja ho havia perdut tot una vegada. Des-
prés de la lesió mai hauria imaginat 
tornar a l’elit esportiva. Pensava que si 

em quedava embarassada la meva car-
rera s’acabaria del tot”. Res més lluny 
de la realitat. Aquest 2019, amb el Gil 
ja amb 16 mesos, l’Anna ha signat la se-
va millor temporada pel que fa a resul-
tats i se sent més forta que mai psico-
lògicament. “El fet de poder compar-
tir tot això amb el Gil i el Marc ha sigut 
molt gratificant. Saber que ells hi són 
em descarrega de pressió i, alhora, 
m’he tornat molt més eficient, perquè 
he volgut arribar a tot arreu amb 
menys temps del que tenia abans”. 

Igual que Forsberg, Comet també va 
comptar amb el suport de patrocina-
dors, família i equip, que li van fer cos-
tat en tot moment. Assegura que, a di-
ferència de fa alguns anys, avui no és 
estrany veure mares a l’elit del trail 
running. De fet, entre les cinc millors 
marques del campionat d’Espanya 
d’aquest any, quatre són de mares. I 
passa el mateix al campionat del món, 
en què de les vuit representants de la 
selecció espanyola sis són mares. ¿És 
possible, doncs, tornar a l’elit després 
d’haver sigut mare? “Sí”, diu Comet, 

tot i que encara hi ha molta feina a fer. 
“Vaig fer públic el meu embaràs i la 
meva maternitat per normalitzar el 
que considero normal, no soc ningú ex-
cepcional. Els referents que tinc del 
meu esport que havien sigut mares 
eren superdones, supermares i supe-
resportistes. Això no ens porta enlloc. 
Cal reivindicar que ser mare i esportis-
ta és una cosa normal”, diu. La societat, 
explica Comet, està preparada per en-
tendre-ho, tot i que no signifiqui res-
pectar-ho. “Que sigui la mare la que 
se’n va de viatge mentre el pare es que-
da amb la criatura, hi ha qui no ho en-
tén. Et diuen: «Te’n vas? I amb qui es 
queda el nen?» Si fos al revés segur que 
no ho preguntarien. I per això has de 
tenir molt clar que no estàs fent res do-
lent, perquè d’alguna manera et trans-
meten que abandones el fill. Me’n vaig 
i torno, és la meva feina. M’agrada que 
el Gil entengui amb normalitat que qui 
se’n va pot ser la mare o el pare, que qui 
l’alimenta és l’un o l’altre, que qui el 
porta al metge és l’un o l’altre. M’agra-
da pensar que és natural que hi hagi 

PERE TORDERA mares que se separin dels fills durant 
un temps i per això no em sento menys 
mare”, afirma Comet. 

UNA CURSA D’OBSTACLES 
Ser mare i mantenir-se en l’elit espor-
tiva no és un camí fàcil. Moltes dones 
han viscut en pròpia pell situacions 
discriminatòries amb l’objectiu 
d’apartar-les de la competició pel fet 
de voler quedar-se embarassades o 
d’ajornar en el temps aquesta volun-
tat: clàusules antiembaràs, acomiada-
ments de clubs, pèrdua de patrocina-
dors i d’ajudes econòmiques, dificul-
tats en la conciliació, mòbing mater-
nal (violència psicològica cap a les 
dones embarassades perquè abando-
nin voluntàriament la feina), etc. En el 
seu TFG Mares esportistes: una cursa 
de fons contra la discriminació, la peri-
odista Judit Fernández Barranco ex-
plica amb tota mena d’exemples i de-
talls aquesta mena de coaccions. Ella 
és jugadora d’handbol i afirma que 
també ha patit discriminacions de gè-
nere: “La maternitat es continua per-
cebent com el final de la carrera espor-
tiva d’una dona, perquè es creu que 
després no podrà tornar. Però hi ha es-
tudis que demostren que moltes atle-
tes olímpiques se senten millor física-
ment després del part que abans de 
l’embaràs”, explica.  

Ella mateixa n’esmenta unes quan-
tes al seu estudi: “La piragüista basca 
Maialen Chourraut, amb una nena de 
tres anys, aconsegueix l’or olímpic en 
la modalitat d’eslàlom K1 als Jocs de 
Rio 2016. La nedadora Teresa Perales, 
mare l’any 2010, obté sis medalles als 
Jocs Paralímpics de Londres 2012 i 
quatre més als de Rio. La judoka Mar-
ta Arce, és bronze als Paralímpics de 
Londres amb un nen de sis mesos. I 
l’atleta Núria Fernández es proclama 
campiona d’Europa de 1.500 metres 
tres anys després d’haver-se quedat 
embarassada”. A aquests exemples hi 
podríem sumar els de la nedadora de 
sincronitzada Gemma Mengual, que 
va competir als Jocs de Rio sent ma-
re de dues criatures; la gimnasta Oksa-
na Txusovitina, que competirà als 
Jocs de Tòquio 2020 amb 43 anys i un 
fill de 19, i la selecció espanyola 
d’handbol, que ha competit al Mundi-
al del Japó amb tres mares a l’equip i, 
com que són jugadores en clubs es-
trangers, han denun ciat la desprotec-
ció que viurien si juguessin en clubs 
espanyols. ✖ 
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ESTIMATS REIS, 
M’AGRADARIA LLEGIR...

Quan desperta  
el sol 
G. ZOBOLI I P. GIORDANO 
EDITORIAL LIBROS DEL 
ZORRO ROJO 

➜ Un àlbum original per 
als més petitons de casa. 
Quan el sol desperta, el 
món es transforma: el gat 
s’estira, la flor s’obre, el 
gall canta… Així comença 
un conte senzill que 
presenta un seguit de 
descobriments, 
personatges i accions que 
la canalla podrà recitar en 
veu alta. I què passa quan 
desperta la lluna? Un llibre 
per a primers lectors amb 
un vocabulari senzill, que 
convida a interactuar amb 
les criatures. Recomanat a 
partir d’1 any.

El meu primer 
hortet 

EMMANUELLE KÉCIR-LEPETIT 
COSSETÀNIA EDICIONS 

➜ Una petita guia pràctica 
i documental perquè la 
canalla descobreixi tots 
els trucs i consells per 
crear el seu primer hortet 
al jardí o al balcó. Què 
planto? On? Quan? Com 
en tinc cura? Com evito 
plagues? Recomanat a 
partir de 6 anys.

Els ocells  
arc de Sant Martí 
O. BARROSO I M. JESÚS SANTOS 
EDITORIAL SENTIR 

➜ Un conte per prevenir la 
violència de gènere i 
promoure la igualtat entre 
nens i nenes. Amb preguntes 
que fomenten la reflexió i el 
desenvolupament de la 
intel·ligència emocional, 
pàgines per dibuixar i 
recomanacions per als adults. 
A partir de 5 anys.

El cos humà 

C. PERABONI I G. DE AMICIS 
EDITORIAL VVKIDS  

➜ Un àlbum magnífic per 
descobrir de manera 
senzilla i amena com és el 
cos humà. Per aprendre 
un munt de dades i 
curiositats sobre 
l’anatomia humana i 
comprendre les 
singularitats de cada 
ésser viu. Recomanat a 
partir de 8 anys.

Guia Montessori  
de les emocions 

MARINE DUVOULDY 
EDITORIAL LAROUSSE  

➜ Aquest llibre proposa als 
més petits de casa emprendre 
un viatge per la galàxia de les 
emocions per reconèixer-les i 
aprendre a canalitzar-les. 
Acompanyats d’en Lluc i el seu 
gat Orió, descobriran la ira, la 
por, l’alegria, la tristesa, la 
vergonya i l’amor. A partir de 
3 anys.

Nina 

SETA GIMENO 
EDITORIAL ANIMALLIBRES  

➜ Un àlbum divertit i amb 
il·lustracions precioses! La 
Nina és petitona, però té 
una autoestima gegant. És 
molt tendra i familiar, té 
una gran personalitat i és 
una mica desvergonyida. 
Té un llit de disseny, però 
la Nina no necessita cap 
llit per a gossos! Per què? 
A partir de 5 anys. 

Quin avorriment... 
CLAUDE K. DUBOIS 
EDITORIAL BLACKIE BOOKS  

➜ Un conte que convida la 
canalla a aparcar la tauleta i 
esbrinar tot el que poden fer 
per divertir-se. Tot i que els 
sembli que sense estar 
enganxats a la pantalla 
s’avorriran terriblement, 
l’àlbum els mostra que la 
diversió es pot trobar en 
qualsevol lloc! Recomanat a 
partir de 2 anys.

L’Otto passeja  
per la ciutat 

TOM SCHAMP 
EDITORIAL FLAMBOYANT  

➜ Un àlbum del tipus 
busca i troba, que ajuda 
els més petits a treballar la 
capacitat d’observació. 
Podran viatjar amb l’Otto 
per tota la ciutat i 
descobrir un món ple de 
colors, detalls enginyosos i 
molt d’humor. Un llibre ple 
d’indicacions i 
contraindicacions per 
perdre’s per la ciutat. Per 
sort, inclou un mapa 
gegant per navegar pel 
llibre! A partir de 6 anys.

AURE FARRAN
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El sol  
i els planetes 

PATRICIA GEIS  
EDITORIAL COMBEL  

➜ Un fantàstic llibre 
pop-up per als amants 
de l’espai, on les solapes 
ofereixen informació 
sorprenent per entendre 
de manera pràctica i 
experimental com 
funciona el sistema solar 
i com ens afecta a la 
Terra. A partir de 5 anys.

Mortina. L’amic fantasma 

BARBARA CANTINI 
EDITORIAL LA GALERA 

➜ La tercera aventura de la Mortina, que promet diversió i 
misteri! Qui deu ser aquest misteriós nen fantasma que des de 
fa dies intenta entrar a la Vil·la Decadent? La Mortina segueix 
qualsevol pista que pugui ajudar a descobrir d’on ha sortit, en 
una divertida investigació. A partir de 7 anys.

La Rapunzel  
té polls 

EL HEMATOCRITICO 
I M. VILLAR 
EDITORIAL BARCANOVA  

➜ Tot i viure protegida a 
la torre del castell, els 
polls han colonitzat el 
cap de la Rapunzel! Com 
s’ho farà per deslliurar-
se’n? Una història ben 
divertida que enganxarà 
els petits de casa. A 
partir de 6 anys.

 
I cada dia, 
una nova 

recomanació al 
nostre canal 
d’Instagram! 

@criaturesarallegim 
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El tió 
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Fa molt i molt de temps, tant de temps que aquesta història ha es-
devingut conte, en un petit poble sense gaire interès va sorgir la tra-
dició de fer cagar el tió. 

En aquest poblet hi residia una petita família de pagesos molt 
humils. L’hivern havia arribat i, malauradament, la collita d’aquell 
any no havia donat prou fruits per poder-lo passar ben alimentats.  

A més, aquell any l’hivern era dur, amb unes temperatures gèli-
des que els més grans del poble no recordaven.  

Un dia, de bon matí, el pare i els seus dos fills van agafar el car-
retó amb els bous i van anar al bosc a buscar llenya.  

Amb la destral a la mà, el fill petit estava a punt de tallar un ar-
bre jove, encara verd a causa de la força que li donava la seva joven-
tut. El pare el va aturar i li va dir:  

–Hem de tallar sempre els arbres morts o les parts que molesten 
els arbres vells, els joves són els que ens donaran fruits i llenya de-
mà! Si els talles ara, què farem?  

De cop, un soroll estrany es va sentir ben a prop. El pare va anar 
a mirar què passava, però només va saber trobar un gran tronc en-
mig d’arbres, un tronc vell amb una mica de molsa al damunt. Va po-
sar-lo al carretó sobre tots els altres troncs grossos. 

Quan van arribar a casa, el pare va posar els troncs grossos al cos-
tat de la llar de foc perquè s’anessin eixugant.  

Aquella nit, molt freda, la família es va reunir al costat de la llar 
de foc per prendre una sopa aigualida. La dona, plorant, va dir al seu 
home que no sabia com allargar més la sopa, que al cap de pocs dies 
es quedarien sense menjar. Es van abraçar amb tanta tendresa que 
a tots ens hauria commogut la situació. I, de cop i volta, el munt de  
troncs va caure.  

L’endemà els pares van veure que les peles de fruita i de patata de 
la brossa havien desaparegut.  

Al migdia, per la casa va passar un vell pagès, i els pares i ell van seu-
re al costat de la llar de foc. L’home els va demanar si li podien donar 
troncs per a la seva estufa. Ell era molt gran per anar al bosc i, tot i que 
sabia que eren moments difícils per a tots, els va pregar si podien fer 
aquest gest bondadós. Els dos adults de la casa no ho van dubtar: s’ha-
via d’ajudar a tothom. Un cop més, el gran munt de troncs es va moure. 

Van passar uns quants dies i sempre, de bon matí, els dos adults de 
la casa trobaven que de la brossa desapareixien les pells de fruita i 
altres restes de menjar que havien llençat. 

Vet aquí que, al cap d’uns dies, mentre el fred penetrava fins a l’úl-
tim racó de la casa, el pare va posar aquell vell tronc a la llar de foc. 
Quan va encendre el foc, les primeres flames van començar a pren-
dre aquell tronc. Tot d’un plegat una veu va començar a cridar: “Apa-
ga’m! Apaga’m! No em cremis!” L’home, amb el bastó que tenia per 
atiar el foc, va treure el tronc i li  va començar a donar cops per apa-
gar les petites espurnes que en sortien.  

Va acostar-se al tronc i li va preguntar:  
 –Parles?   
 –Sí, soc un tronc màgic, jo vigilo els boscos des de fa centúries –va 

respondre el tronc. 

 –He estat a punt de cremar-te, disculpa’m... Per cert, ¿tu ets el que 
et menjaves les peles i les restes de menjar? 

 –No et preocupis, no m’he cremat. I sí, soc el que em menjo les 
restes. Gràcies a vosaltres m’he atipat molt millor que al bosc. 

–Disculpa també per haver-te donat cops, però ho feia per apagar 
el foc... I què hi fas aquí? 

–Els cops amb bastó no em fan mal, em desperten, normalment ens 
adormim ràpidament... Així que per això tampoc passis ànsia... Que 
què hi faig aquí? Doncs al bosc vaig veure que eres un home de cor 
pur i vaig pensar que podria aixoplugar-me a casa teva fins que mar-
xés el fred. I ara he vist que sou una família molt bondadosa. 

 –Com és que mai t’havíem trobat? 
 –Els troncs com jo sempre som al mig del bosc, dormint. Només 

freds intensos, cops forts o el foc ens poden fer despertar... Aquest any 
és tan gèlid que m’he despertat. 

 –Doncs pots quedar-te aquí al costat de casa. Sempre que vulguis 
pots aixoplugar-te amb nosaltres. 

 –Ets de cor noble, et mereixes un regal... Què t’agradaria? 
 –Menjar per a aquest hivern! Estem passant mals moments... 
 –Doncs reuniu-vos tots aquesta nit a la taula i jo us cagaré tota 

mena de menjars. 
El pare els va reunir a tots al voltant de la taula, on va posar el 

tronc, que havia tapat amb una vella manta, i va dir: 
 –Caga, tió! Caga torró! Pixa vi blanc! 
La dona i els fills es pensaven que el pare havia treballat tant que 

el fred i l’esforç el feien delirar. 
 –Pare, és un tronc, no pot cagar... 
 –És un tronc màgic –va contestar el pare–. Segur que s’ha ador-

mit! Agafeu tots un branquilló i peguem-li perquè es desperti. 
Tots van agafar un branquilló i li van començar a donar cops su-

aument i cantant: 
 –Caga, tió! Caga torró! Pixa vi blanc! No caguis arengades, que 

són salades! Caga torrons, que són més bons! 
De cop, la manta va començar a inflar-se, a fer-se més gran... Quan 

el van destapar, un munt de viandes bones havien sorgit del cul del tronc. 
El pare, quan va veure que havien pogut despertar el tronc, el van 

apartar perquè descansés. 
Van repartir totes aquelles viandes a la resta de poble per ajudar 

a tothom a passar bons dies, tot i el dur fred.  
Al cap d’uns dies, el fred gèlid va desaparèixer i amb ell el vell 

tronc... 
Però l’any següent l’home va tornar-lo a trobar al costat de la xe-

meneia. I en altres cases també van trobar un tronc estrany al cos-
tat de la llar de foc. 

Per això, des de llavors, els dies d’hivern podem trobar un tió a ca-
sa nostra. Si ens hem portat bé al llarg de l’any i aquests primers 
dies d’hivern li donem menjar, arribarà el dia que podrem desper-
tem el tió amb cops. Ell ens dona regals a canvi d’haver-lo cuidat i 
d’haver sigut bons minyons.  

Andreu Arbó Trabado, professor

El professor Andreu 
Arbó explica a través 
d’un conte l’origen de 
la tradició de fer cagar  
el tió la nit de Nadal.  

Un acte que està 
relacionat amb  

el do de la fertilitat

GETTY
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Agenda   
QUÈ FEM  
AQUEST NADAL?  
Propostes culturals i de lleure per treure  
el màxim profit d’aquests dies de festa  
en família. A quina us apuntareu? 

La Ciutat dels Somnis, el nou 
Festival de la Infància –una de les 
cites imprescindibles de l’agenda 
nadalenca barcelonina des de fa 
molts anys–, torna al recinte de 
Montjuïc amb més de 120 
activitats i experiències per a tota 
la família, que en aquesta edició 
mostraran especialment la 
importància de tenir cura de 
l’entorn. D’aquesta manera, 
l’esdeveniment recrearà una ciutat 
on els nens podran aprendre 
jugant amb tota mena de 
professions i ajudarà a 
conscienciar els més petits, 
mitjançant la diversió, a tenir cura 
del planeta, en línia amb els 
objectius de desenvolupament 

TORNA LA CIUTAT DELS SOMNIS 
FIRA DE BARCELONA

sostenible (ODS) impulsats per les 
Nacions Unides. 

L’esdeveniment, que amplia la 
durada perquè nens i nenes de 0 
a 12 anys i tota la família es 
diverteixin durant el període 
nadalenc, se celebrarà del 27 al 
30 de desembre i del 2 al 4 de 
gener. Els diferents espais 
formaran una ciutat imaginària 
per jugar a ser, aprendre noves 
professions i mostrar als nens la 
importància de tenir cura de la 
Terra. El certamen amplia l’espai i 
centrarà tota l’activitat al Palau 2 i 
a la plaça Univers. 

➜ Més info a 
www.laciutatdelssomnis.com

Coincidint amb el solstici d’hivern, el 
dia més curt de l’any, se celebra  
la festa mundial del cinema curt! 
Torna El Dia Més Curt, una jornada 
dedicada a reivindicar l’espai del 
cinema curt en el panorama 
cinematogràfic. Amb una selecció de 
joies recents i d’altres de 
recuperades, aquesta setena edició 
inclou una programació infantil i jove 
de qualitat. El Dia Més Curt és una 
festa que s’estén fins al 31 de 
desembre a les pantalles de diversos 
pobles i ciutats de Catalunya perquè 
tothom pugui gaudir d’una selecció 
del millor cinema de curta durada del 
panorama nacional i internacional. 
Com a novetat, aquest any el festival 
inclou una pantalla online en obert. 
Durant tot el dia d’avui la web 
www.eldiamescurt.cat es convertirà 
en un portal gratuït de visionat de 

FESTA MUNDIAL DEL CINEMA CURT 
CCCB (BARCELONA) I ALTRES POBLES I CIUTATS DE CATALUNYA 

curtmetratges seleccionats. 
Aquesta edició està dividida en 
quatre blocs: Junior Beat, Perles, 
Km 0 i Bandarra. A Barcelona les 
quatre sessions es projectaran 
seguides avui al CCCB.  

 
➜ Més info a 
www.eldiamescurt.cat 

Aquests dies de festa podreu 
veure al CaixaForum de Barcelona 
dos espectacles familiars. La 
Companyia del Príncep Totilau hi 
presenta el seu espectacle Mare 
Terra. En Bernardo té 5 anys i una 
pila de preguntes sense resposta: 
d’on van sortir la Lluna, el Sol, les 
estrelles i el planeta Terra? Per 
què van morir tots els dinosaures? 
Un espectacle de titelles i actors 
que escenifica l’aparició de la vida 
al nostre planeta, des del Big Bang 
fins a la lluita actual de la 
humanitat contra el canvi climàtic. 
Mare Terra es podrà veure els dies 
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de 
desembre.  

TEATRE FAMILIAR AL CAIXAFORUM  
CAIXAFORUM. BARCELONA 

D’altra banda, Xirriquiteula 
Teatre hi representarà Papirus, un 
espectacle dedicat a tots els qui 
somien. Un treballador del moll i 
una camperola es troben per 
casualitat quan s’escapen de la 
guerra. Plegats, amb sentit de 
l’humor i una creativitat 
sorprenent, donaran vida a un 
nou món. L’espectacle parla de 
l’amistat, de les pors que ens fan 
petits, dels sentiments i de 
l’esperança, i té com a 
protagonistes el gest, l’humor i la 
creativitat. Es podrà veure els dies 
2, 3, 4 i 5 de gener a les 12 h. 

➜ Més info a www.caixaforum.es

A.F.
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El Mercat de les Flors fa una triple 
proposta familiar aquests dies de 
festa. Tres espectacles Talla 
Única: un de circ contemporani 
(Nu), un de dansa i moviment per 
als més petits de la casa (Jungla) 
i un altre amb dansa, llum, color i 
una brillant escenografia (Play). 

Del 27 al 30 de desembre la 
proposta és Nu, de Quim Girón, 
recomanada a partir de 5 anys. 
Un espectacle de circ 
contemporani que parla amb 
senzillesa de les relacions 
humanes i de com interactuen 
amb els objectes. 

També del 27 al 30 podreu 
veure l’espectacle de dansa Jungla, 
de les Big Bouncers, recomanat per 
a infants de 2 a 5 anys. Un viatge 

PROGRAMA FAMILIAR DE NADAL  
MERCAT DE LES FLORS. BARCELONA

per un ecosistema on poden 
aparèixer tota mena d’éssers, 
formes, colors i sons; un espectacle 
amb cossos que es transformen 
constantment en un espai sense 
explorar en què la màgia apareix en 
qualsevol moment. 

L’última proposta és Play, 
d’Aracaladanza, que es podrà 
veure els dies 3, 4, 5, 11 i 12 de 
gener. Recomanat a partir de 4 
anys, la companyia parteix del joc 
per desenvolupar el seu fascinant 
univers, on la màgia que es crea 
amb la coreografia, la llum, el 
vestuari i l’escenografia 
transforma la realitat. 

➜ Més info a 
www.mercatflors.cat

El Museu de les Aigües presenta 
noves activitats gratuïtes perquè els 
més petits puguin viure el Nadal a 
través de l’aigua. 

Els tallers de Nadal oferiran la 
possibilitat de participar activament 
en el muntatge d’un gran pessebre 
fet amb materials sostenibles. Hi 
haurà figures realitzades a mà, que 
s’han de retallar i pintar; la recreació 
dels paisatges rurals, així com de les 

VIURE EL NADAL A TRAVÉS DE L’AIGUA 
MUSEU DE LES AIGÜES. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

imatges bíbliques més 
conegudes; i, especialment, els 
detalls que inclouen el moviment 
de l’aigua com rius, pous, molins... 

Unes bicicletes estàtiques 
donen moviment al pessebre i 
impulsen l’aigua cap a tots els 
racons. Una escena que 
evoluciona dia a dia gràcies a la 
participació dels més petits. 

L’activitat és gratuïta i per a 
tots els públics. S’hi podrà accedir 
entre el 21 de desembre i el 5 de 
gener, de dimarts a dissabte de 
10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 
18.00 hores, i el diumenge, vigílies 
de festiu i festius de 10.00 a 14.00 
hores. El Museu de les Aigües 
tanca el 25 de desembre i l’1 de 
gener. No cal reserva prèvia.  

➜ Més info a 
fundacioagbar.org/ca/museu

L’estació andorrana de Grandvalira 
proposa un pla familiar perquè els 
més petits (i no tan petits) de casa 
gaudeixin al màxim de la seva 
estada al país del Pirineus durant 
aquestes festes i els dies previs. 

Fins al 23 de desembre la canalla 
podrà conèixer el Pare Noel i lliurar-
li la carta. El Pare Noel s’estarà 
durant aquests dies al Mont Màgic, 
concretament al Roc de les Bruixes, 
al sector de Canillo. I el dia 24 de 
desembre arribarà a les Escoles 
d’Esquí i Snowboard de Grandvalira, 
als sectors de Soldeu, el Tarter i 
Canillo, Encamp, Grau i Pas. 

Fins al 23 de desembre també 
s’ha organitzat una ruta amb 
raquetes de neu perquè els petits 
exploradors trobin el tió, just a 

PASSAR EL NADAL A LA NEU 
GRANDVALIRA. ANDORRA

temps per a la nit de Nadal. 
Aquesta activitat, que té lloc al 
Mountain Park del sector Grau 
Roig, es completa amb una 
expedició de múixing o un 
deliciós berenar. 

I l’altra gran data assenyalada 
és la nit de Reis. Els podran 
veure arribar al Pas de la Casa el 
5 de gener acompanyats de la 
tradicional baixada de torxes. Un 
espectacle que també es podrà 
veure el 31 de desembre (des del 
Pla d’Espiolets fins al poble de 
Soldeu) i el 4 de gener (des de 
l’Escola d’Esquí fins a Soldeu). 

 ➜ Més info a 
www.grandvalira.com 

Torna la màgia al Poble Espanyol, 
un espai emblemàtic on es 
concentraran moltes activitats per 
a tots els públics per viure les 
tradicions nadalenques més 
especials. 

A la plaça Major els adults hi 
trobareu, per primera vegada, una 
mostra gastronòmica de Nadal 
amb productes de proximitat i molt 
més. Per la seva banda, els infants 
podran fer un munt d’activitats per 
tot el recinte com una gimcana, 
descobrir el món màgic del tió, 
mirar pel·lícules de Nadal, veure 
escenes de pessebre vivent i fer-se 
fotos en una bola de neu gegant.  

Com a gran novetat, del 21 al 29 
de desembre es representarà 

LA MÀGIA DE NADAL
POBLE ESPANYOL. BARCELONA 

Euphoria, un espectacle de circ i de 
dansa que explica d’una manera 
ben original la història d’una nena 
que es fa gran.  

➜ Al Poble Espanyol de 
Barcelona, del 21 al 29 de 
desembre 

Euphoria, un espectacle de circ i de 
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Eat fruit 

Introduce oranges, 
mandarins or kiwis as your 

Christmas dessert 
 

 

Abans del dolç,  
una mica de fruita 
Com que és un dia de 
festa, pots preparar la 
fruita perquè sigui 
llaminera, fent, per 
exemple, un carpaccio de 
fruita amb cacau en pols 

o canyella. Fins i tot hi 
podries afegir un rajolí de 

xocolata negra desfeta sense 
sucres afegits.   

ara 
kids  Textos:  

CCRISTINA SERRET   
Il·lustracions:  
MARTA CAYUELA 

Els dies de 
Nadal i Sant 
Esteve és 
tradició que ens 
apleguem al 
voltant de la 
taula per menjar 
plats com la 
sopa de galets, 
el capó farcit, els 
canelons, les 
neules i els 
torrons. Tot és 
tan bo que, si no 
hi parem 
atenció, és fàcil 
que acabem ben 
tips! Avui et 
donem quatre 
consells per 
gaudir d’aquests 
àpats de manera 
saludable però 
sense renunciar 
a res 

Esmorza com un dia 
qualsevol 
El dia de Nadal o Sant Esteve 
has d’esmorzar com si fos un 
dissabte qualsevol. És a dir, 
menjant el que menjaries 
cada dia. Menjar menys per 
deixar lloc al dinar no és una 
bona idea. Encara més: és 
recomanable fer un petit 
snack saludable a mig matí 
(una peça de fruita, un iogurt, 
un petit entrepà integral o un 
grapadet de fruita seca). 

Quin tip! 

Arriba als torrons 
amb un foradet 
Per Nadal la taula s’omple de 
viandes delicioses, però et 
recomanem que no t’atipis 
del tot, sinó que procuris 
arribar als torrons amb un 
foradet a l’estómac.  

No t’afartis  
de torrons 
Ja ho sabem: els torrons són 
boníssims, i només apareixen 
per Nadal. Però això no vol 
dir que te’ls hagis de menjar 
tots d’una tacada. La 
quantitat recomanable per 
àpat és una mida equivalent 
al gruix de dos dels teus dits.  

Posa l’aigua  
a la taula 
El millor acompanyant per 
als àpats de Nadal és l’aigua. 
Procura que sempre n’hi hagi 
a la taula. Si, a més, aquell 
dia et ve de gust algun 
refresc ensucrat o edulcorat, 
és preferible que el 
consumeixis en llauna, 
perquè així en tindràs la 
quantitat justa. Ah, i si la 
comparteixes amb els 
germans o els cosins, 
encara millor!

Vocabulary 
to introduce: introduir 

dessert: postres 
to skip: saltar-se 

dinner: sopar 
lunch: dinar 

salad: amanida 
soup: sopa 

wholemeal: integral  

Don’t 
skip dinner 

after Christmas 
lunch 

You could have a salad, 
vegetable soup or 

wholemeal pasta soup, 
and a piece of fruit 

Amb la col·laboració de 
Guillermo Mena 
Sánchez, doctor en 
nutrició i metabolisme 




