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Monogràfic
La literatura i el cinema són dos mitjans d’expressió que tenen l’objectiu d’explicar 
històries, de relatar. L’anàlisi comparada dels dos mitjans resultarà de gran interès 
per a l’aprenentatge. Una peça literària pot ser molt més compresa, en un context 
escolar, amb el suport d’una pel·lícula. Una pel·lícula que, al seu torn, permetrà 
llegir de manera més atractiva i motivadora el text escrit.

Profe, avui veurem 
una pel·li?

Un model per introduir el cinema 
a les classes de literatura

He de reconèixer que la primera vegada 
que vaig buscar un espai d’intersecció 
entre cinema i literatura ho vaig fer per-
què observava que a l’aula es produïa 
una formidable ventada... de tant com 
bufaven d’avorriment els nois i noies de 
Secundària Obligatòria quan els comen-
çava a explicar, posem per cas, la poe-
sia de Garcilaso de la Vega... Després, 
amb el temps, vaig arribar a la conclusió 
que aquesta intersecció constituïa una 
potent plataforma formativa. I és que 
qualsevol tema presentat, dins d’un 
context escolar, en un suport alhora li-
terari i cinematogràfic, permet accedir a 
una llista molt llarga de continguts de 
forma interdisciplinària. Les diverses te-
màtiques argumentals que la literatura 
i el cinema han anat tractant al llarg de 
la seva història possibiliten uns apre-
nentatges cognitius molt importants. En 

RAMON BREU

Coordinador 
del portal educatiu Cinescola
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Escola

Els algorismes 
i les operacions escrites

1. Els algorismes de les operacions, 
en la nostra cultura

Entenem per algorisme una manera or-
ganitzada de practicar una operació arit-
mètica que un poble o cultura ha anat 
elaborant a través del temps, buscant 
sempre la màxima comoditat possible 
per arribar al resultat amb els mitjans 
de què es disposa en aquell moment i 
situació històrics. Els algorismes que 
nosaltres hem utilitzat fins al segle xx 
(i que no poques escoles utilitzen en-
cara) van entrar a Europa a través dels 
àrabs, aproximadament al segle xiii, com 
a conseqüència de la base decimal de 
numeració . Així doncs, es tracta d’un 
fet cultural, que ha anat canviant d’una 
època a una altra, i no només d’un con-
tinent a un altre, sinó a vegades fins i 
tot d’un país a un altre país veí. I com a 
fet cultural podem dir que li correspon-
dria tenir una dinàmica de canviament, 
d’acord amb els canvis de la ciència en 
general.

M. Antònia Canals argumenta que avui els algorismes només serien justificables 
en el cas de no tenir cap recurs tècnic a l’abast i de no tenir el recurs més humà i 
útil del càlcul mental. L’autora es pregunta com l’escola primària segueix ensenyant 
algorismes i fins i tot a vegades tractant-los com si fossin un tema fonamental.

MARIA ANTÒNIA CANALS
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Ensenyar, aprendre, salvar-se. 
Lan daukaia, lan takaia, swakwi takaia

Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador
Curbet edicions

Ensenyar, aprendre, salvar-se. ‘Lan 
Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia’, es 
va presentar el dilluns, 6 de febrer, a la 
Llibreria 22 de Girona. Porta un  títol  
bilingüe català-mískito per ser cohe-
rent amb l’objectiu que pretén. Es trac-
ta d’un conjunt d’aportacions diverses 
que, tal com s’intueix pel títol, tenen 
com a fita i direccionalitat bàsica, el 
món i el dret a l’educació de totes les 
persones com a essència de l’humanis-
me i la humanitat, clau de volta per a 
la construcció d’una societat més justa 
i solidària. 

En l’elaboració del llibre hi han inter-
vingut més de seixanta persones que, 
individualment o en treball col·lectiu, 
hi han col·laborat aportant alguna re-
flexió nascuda a partir d’una paraula 
de prou pes i de profund significat se-
màntic, el conjunt de les quals vol ser 
un adequat material que serveixi per 
desvetllar la sensibilització ciutadana 
i de manera especial la dels joves vers 
la salvaguarda del dret de totes les co-
munitats humanes a mantenir les seves 

JOSEP CALLÍS I FRANCO

Ressenyes i novetats

2

Caminar és una bona manera d’arribar molt lluny. Tot 
i que fa més de quatre dies que els humans ens tras-
lladem així, a peu, d’un lloc a l’altre, el diccionari del 
nostre Institut d’Estudis Catalans, per exemple, no 
s’està de concretar que per dur a terme aquesta acció 
de mobilitat no es pot aixecar completament un peu 
fins que l’altre no toqui a terra.

Les persones que ens dediquem a les diverses etapes 
educatives coneixem molt bé aquest requisit, tant en el 
seu aspecte literal com en el metafòric; un i l’altre te-
nen prou importància, però avui ens apuntem a aques-
ta darrera modalitat d’expressió per reivindicar la pre-
servació d’un patrimoni pedagògic gairebé centenari. 

Ens referim a les Escoles d’Estiu organitzades pels Mo-
viments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Parlar 
de la Història de l’Educació al nostre país, des dels 
inicis del segle XX fins als nostres dies, és parlar també 
d’aquestes trobades voluntàries de milers de mestres 
celebrades un any darrere l’altre, fora del calendari es-
colar, amb la voluntat de reflexionar sobre els reptes 
professionals propis de cada període històric, de cada 
territori, de cada realitat propera, tot intercanviant ex-
periències i assajant noves metodologies. Des d’aquells 
inicis en l’època de la Mancomunitat presidida per en 
Prat de la Riba fins avui, les Escoles d’Estiu han anat 
consolidant i expandint uns fonaments de qualitat i de 
cohesió sobre els quals s’ha perfilat una manera digna 
de fer de mestre i de fer escola. Un peu en terra ferma 
permet el tempteig experimental per fer una  passa 
darrere l’altra en el camí escollit.

Editorial
72

Mirades
Us preguntareu qui són 
els dotze més un del títol 
de l’article. Els dotze són 
els coautors d’un llibre 
esplèndid que es titula 
250 quilòmetres, que és 
la distància que recorre 
en Quim, el protagonista 
principal d’aquesta histò-
ria des del lloc on és fins 
a l’hospital per saber si la 
malaltia que pateix, la ma-
laltia de Crohn, ha tornat a 
rebrotar.

Hi ha també el més un, 
que és qui ha escrit la ma-
jor part del llibre. És Víctor 
Panicello, autor d’altres 
llibres i que amb aquesta 
obra ha rebut el premi Co-
lumna Jove 2012. 

Panicello s’ha reunit en 
diverses ocasions amb un 
grup de nois i de noies de 
l’Hospital de Sant Joan de 
Déu afectats per diferents 
malalties greus que no 
faciliten que visquin com 
qualsevol adolescent. En 
aquest cas, en Quim, està 
a punt de complir 16 anys. 

En aquest viatge on els 
lectors ens convertim en 

un personatge silenci-
ós que seu dins el cotxe 
que condueix el pare d’en 
Quim i on també hi va la 
seva mare, que fa de copi-
lot, seguim les reflexions i 
les accions d’aquestes tres 
persones que intenten ser 
alguna cosa més que la 
malaltia que un d’ells pa-
teix. 

De tant en tant, el relat li-
neal es trenca i apareixen 
uns textos que han estat 
escrits o inspirats pels 
joves malalts que es titu-
len: “Cròniques des de la 
terra de Crohn”, títol que 
ens porta a imaginar Tolki-
en i altres llibres que ens 
parlen de territoris mítics, 
plens d’aventures, de llui-
tes i de patiments per arri-
bar a assolir la maduresa 
que necessiten els seus 
personatges principals per 
anar construint el sentit 
de les seves vides. A “250 
quilòmetres” hi ha èpica, 
però amb herois absoluta-
ment humans.

L’última frase de la his-
tòria, abans de donar pas 
a uns fragments on els 

Elogi dels dotze més un

JAUME CELA
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Caminar és una bona manera d’arribar molt lluny. Tot 
i que fa més de quatre dies que els humans ens tras-
lladem així, a peu, d’un lloc a l’altre, el diccionari del 
nostre Institut d’Estudis Catalans, per exemple, no 
s’està de concretar que per dur a terme aquesta acció 
de mobilitat no es pot aixecar completament un peu 
fins que l’altre no toqui a terra.

Les persones que ens dediquem a les diverses etapes 
educatives coneixem molt bé aquest requisit, tant en 
el seu aspecte literal com en el metafòric; l'un i l’al-
tre tenen prou importància, però avui ens apuntem a 
aquesta darrera modalitat d’expressió per reivindicar 
la preservació d’un patrimoni pedagògic gairebé cen-
tenari. 

Ens referim a les Escoles d’Estiu organitzades pels Mo-
viments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Parlar 
de la Història de l’Educació al nostre país, des dels 
inicis del segle XX fins als nostres dies, és parlar també 
d’aquestes trobades voluntàries de milers de mestres 
celebrades un any darrere l’altre, fora del calendari es-
colar, amb la voluntat de reflexionar sobre els reptes 
professionals propis de cada període històric, de cada 
territori, de cada realitat propera, tot intercanviant ex-
periències i assajant noves metodologies. Des d’aquells 
inicis en l’època de la Mancomunitat presidida per en 
Prat de la Riba fins avui, les Escoles d’Estiu han anat 
consolidant i expandint uns fonaments de qualitat i de 
cohesió sobre els quals s’ha perfilat una manera digna 
de fer de mestre i de fer escola. Un peu en terra ferma 
permet el tempteig experimental per fer una passa dar-
rere l’altra en el camí escollit.

Editorial



Les Escoles d’Estiu van tenir l’oposició 
dels governs autoritaris en els períodes 
de dictadura; durant el franquisme no 
es van poder recuperar fins a la segona 
meitat dels anys seixanta. L’oposició i 
les depuracions dutes a terme alesho-
res per aquests règims són un corol·lari 
malaurat de la feina ben feta en relació 
amb la formació permanent del profes-
sorat, puntal bàsic per aconseguir una 
bona escola al servei de tots els infants 
i joves del país. Així ho van entendre en 
plena clandestinitat moltes persones 
que van poder i voler donar-hi suport 
en els seus inicis i així ho han entès 
tots els estaments governamentals des 
del restabliment de la democràcia, que 
s’han involucrat el necessari per tal que 
les Escoles d’Estiu seguissin exercint la 
seva imprescindible i insubstituïble fun-
ció. O així ho semblava fins fa ben poc.

Perquè en aquests temps de sorpreses i 
d’incerteses de l’alçada d’un campanar, 
en el món educatiu es fa gairebé impos-
sible poder tenir un peu ferm a terra i 
aixecar l’altre per seguir caminant. Les 
Escoles d’Estiu, un valuós patrimoni col-
lectiu sense cap mena de dubte, poden 
esberlar-se i convertir-se en unes ruïnes 
romàntiques. Caminar sobre pedruscalls 
cantelluts ens pot fer prendre mal a tots! 

La Història de l’Educació no es fa tot 
d’una pensant en els museus; la Histò-
ria de l’Educació s’esdevé dia a dia amb 
moltes i moltes històries fetes per perso-
nes de carn i ossos, en què cadascú té 
la seva responsabilitat, tot aprofitant el 
camí fet –fent memòria– per emprendre 
nous itineraris –construint plegats futurs 
possibles. I les Escoles d’Estiu seguiran 
estant al servei d’aquesta història.

Els Moviments de Renovació Pedagògi-
ca, organitzadors de les Escoles d’Estiu, 
òbviament són conscients de les carac-
terístiques tristament penoses dels mo-
ments que estem vivint, però ens consta 
que esperen del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sigui responsable en 
la preservació d’aquest patrimoni en la 
part que li correspon.

ESCOLES D’ESTIU, 
ARA I SEMPRE
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Monogràfic
La literatura i el cinema són dos mitjans d’expressió que tenen l’objectiu d’explicar 
històries, de relatar. L’anàlisi comparada dels dos mitjans resultarà de gran interès 
per a l’aprenentatge. Una peça literària pot ser molt més compresa, en un context 
escolar, amb el suport d’una pel·lícula. Una pel·lícula que, al seu torn, permetrà 
llegir de manera més atractiva i motivadora el text escrit.

Profe, avui veurem 
una pel·li?

Un model per introduir el cinema 
a les classes de literatura

He de reconèixer que la primera vegada 
que vaig buscar un espai d’intersecció 
entre cinema i literatura ho vaig fer per-
què observava que a l’aula es produïa 
una formidable ventada... de tant com 
bufaven d’avorriment els nois i noies de 
Secundària Obligatòria quan els comen-
çava a explicar, posem per cas, la poe-
sia de Garcilaso de la Vega... Després, 
amb el temps, vaig arribar a la conclusió 
que aquesta intersecció constituïa una 
potent plataforma formativa. I és que 
qualsevol tema presentat, dins d’un 
context escolar, en un suport alhora li-
terari i cinematogràfic, permet accedir a 
una llista molt llarga de continguts de 
forma interdisciplinària. Les diverses te-
màtiques argumentals que la literatura 
i el cinema han anat tractant al llarg de 
la seva història possibiliten uns apre-
nentatges cognitius molt importants. En 

RAMON BREU

Coordinador 
del portal educatiu Cinescola



CINEMA I LITERATURA

diversos centres educatius s’han anat 
potenciant aquest tipus d’accions, com 
també des de determinades iniciatives 
com en l’anomenat mètode Cinescola 
(www.cinescola.info).

La literatura i el cinema són dos suports 
que permeten l’acostament a tots els 
problemes que preocupen l’ésser humà. 
La interacció a l’aula de la literatura i 
el cinema fa que es constitueixin fàcil-
ment com a eixos vertebradors de diver-
ses àrees de coneixement i possibilita 
un aprofundiment de la cultura audiovi-
sual i de la literària.

La literatura i el cinema són dos mitjans 
d’expressió que tenen l’objectiu d’expli-

car històries, de relatar. L’anàlisi compa-
rada dels dos mitjans resultarà de gran 
interès per a l’aprenentatge. Una peça 
literària pot ser molt més compresa, en 
un context escolar, amb el suport d’una 
pel·lícula. Una pel·lícula que, al seu torn, 
permetrà llegir de manera més atractiva i 
motivadora el text escrit. 

“LA LITERATURA I EL CINEMA SÓN DOS 

SUPORTS QUE PERMETEN L’ACOSTAMENT 

A TOTS ELS PROBLEMES QUE PREOCUPEN 

L’ÉSSER HUMÀ”

5
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A favor de la doble anàlisi 

Les virtuts en l’aprenentatge que des-
plega la doble anàlisi d’una obra, la li-
terària i la cinematogràfica, són de gran 
singularitat i riquesa. Tot aquest procés 
requereix una gran capacitat d’obser-
vació deductiva, d’organització lògica, 
d’imaginació, de domini del discurs ar-
gumentatiu, d’habilitat per entendre el 
treball de síntesi del guió cinematogrà-
fic davant l’obra literària completa.

D’altra banda, el maridatge entre litera-
tura i cinema ens permet disposar d’un 
element d’innovació i de dinamització de 
l’aula que afavoreix les tasques acadèmi-
ques bàsiques: comprensió, adquisició 
de conceptes, raonament... Literatura i 
cinema en un mateix equip potencien la 
reflexió, sensibilitzen, obliguen a pren-
dre postures, a formar-se opinions davant 

una història, davant un relat de vida. És 
com una escola de realitats. 

És indubtable que les relacions cinema-
literatura, en la seva diversitat de trac-
taments, resulta una de les qüestions 
més tractades pels historiadors del cine-
ma. De manera quotidiana sentim com 
s’insisteix en les desavinences entre 
aquests dos mons. Sovint, quan s’estre-
na un film basat en una obra literària de 
cert relleu és acollida amb disgust per 
una part del públic que ja ha llegit prè-
viament la novel·la: per la seva incapa-
citat a l’hora de reflectir tot l’univers ple 
de suggeriments, de detalls, de matisos 
o de subhistòries protagonitzades per 
personatges secundaris. Però nosaltres 
no entrem en aquest terreny. El nostre 
objectiu és obrir un camí en què, a tra-
vés d’un conjunt d’obres fílmiques mo-
tivadores, d’interès, d’aquelles que ens 
deixen amb la boca oberta, puguem ar-



ribar més eficaçment a transmetre a les 
aules el sentit, l’ànima d’obres literàri-
es, d’autors i estils que, de vegades, el 
nostre alumnat pateix més que gaudeix 
quan ha d’estudiar-los.

Abans d’iniciar dinàmiques de treball 
entre cinema i literatura, la situació ide-
al consistiria a poder impartir a classe un 
conjunt d’aprenentatges sobre el llen-
guatge i les tècniques audiovisuals. Això 
ens portaria a fer que l’alumnat dominés 
mínimament la gramàtica fílmica, pene-
trés millor en el material cinematogràfic 
i entengués la manera com ha estat trac-
tat. Posseir uns rudiments de l’evolució 
de l’expressió cinematogràfica serveix 
per comprendre l’evolució dels gustos, 
de les necessitats i, a través d’elles, de 
com s’ha anat configurant l’ésser humà 
en els últims temps.

En aquest sentit, els nous instruments 
tecnològics posen al nostre abast eines 
interessants com el bloc http://llenguat·
gecinematografic.wordpress.com/, que 
posem a disposició dels lectors i que és 
una mena d’itinerari d’urgència a través 
dels aspectes més bàsics del llenguat-
ge audiovisual, una mena de mètode 
d’autoaprenentatge per al professorat i 
l’alumnat –amb exercicis inclosos–, do-
tat de fragments fílmics que il·lustren 
cada recurs, cada concepte de rellevàn-
cia.

L’escenari desitjable (no sempre possi-
ble) és que el visionat de la pel·lícula 
que haguem seleccionat no es faci en 
fred ni improvisadament, sinó acompa-
nyat de coneixements previs suficients, 
tant del tema tractat com dels mitjans 
expressius que el film fa servir. Tanma-
teix, tampoc no cal eliminar la capacitat 
de descobriment o l’efecte sorpresa que 
la cinta pugui exercir sobre l’alumnat. 
Una cosa és cridar l’atenció dels nois i 
les noies sobre els punts clau del film i 
una altra destruir la llibertat de mirada, 

especialment si es té present que des-
prés de la projecció, la pel·lícula hau-
rà de ser comentada i, per tant, en un 
diàleg professorat-alumnat es podran 
resoldre els problemes de comprensió i 
interpretació que hagin pogut sorgir.

El primer pas per programar un conjunt 
de pel·lícules vinculades a les classes 
de Llengua i Literatura ha de ser la se-
lecció d’aquells films que es puguin fer 
servir més bé per abordar estils o gène-
res literaris o que estimulin la lectura. 
En aquest sentit, seria aconsellable que 
el professorat del departament correspo-
nent discutís els pros i els contres de les 
possibles cintes susceptibles d’estudi 
per als temes que es volguessin tractar. 
O fins i tot es podria debatre la qüestió 
en el si de la comissió d’audiovisuals del 
centre, si existís.

En tot cas, els criteris de selecció dels 
films que proposem es basen en els fac-
tors següents:

-  Que la pel·lícula seleccionada sigui 
atractiva als ulls dels escolars, que 
tingui un cert ritme.

-  Que globalment transmeti valors cí-
vics; que sigui enriquidora des del 
punt de vista personal.

-  Que sigui una producció de qualitat i 
el més rica i diversa possible en llen-
guatge audiovisual. 

-  Que aporti elements per progressar 
en l’aprenentatge de Llengua i Lite-
ratura.

-  Que sigui capaç de generar un con-
junt de propostes connectades amb 
el currículum escolar de l’àmbit de  
Llengua i Literatura.

-  Que es tracti d’una pel·lícula relativa-
ment fàcil d’aconseguir o d’enregistrar.
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Abans de la projecció destinada a l’alum-
nat, el/la professor/a haurà d’haver vist la 
pel·lícula com a mínim un cop i anotat 
aquells aspectes que puguin oferir més 
interès didàctic. El professorat haurà 
de tenir molt en compte els plans i se-
qüències fonamentals; el tractament del 
tema; el context de l’acció; els personat-
ges principals; l’ambientació i el context 
d’on va sorgir el film. 

Guió de treball

En aquest punt proposem el guió o es-
quema de treball que s’inspira en l’ex-
periència del projecte Cinescola. I ho 
farem prenent com a referència una pro-
posta didàctica al voltant de la pel·lícula 
Lope (Andrucha Waddington, 2010), el 
tema de la qual connecta perfectament 
amb el currículum de Llengua Castella-
na i Literatura de 3r de Secundària. Per 
raons d’espai d’aquest article no és pos-
sible incloure la totalitat de la proposta, 
però hem procurat donar-ne les referèn-
cies pertinents perquè el/la lector/a se’n 
faci una idea aproximada: 

1. Fitxa de la pel·lícula. Es tractarà de 
recollir la informació bàsica sobre la pel-
lícula. Al llarg de les activitats, subrat-
llarem la importància de l’opening i dels 
títols de crèdit com a element on apareix 
el conjunt de les persones que han col-
laborat en la realització del film i com 
a via per tenir més informació sobre la 
producció.

2. Sinopsi. El professorat podrà explicar 
la sinopsi del film o bé, si ho creu neces-
sari, proposar a l’alumnat la seva elabo-
ració. En el primer cas, explicar de què 
va ens servirà per crear expectatives, per 
situar el film i per iniciar un diàleg pre-
liminar amb l’alumnat sobre el treball 
que realitzarem. Heus aquí un exemple 
de sinopsi:

El 1588, un jove Lope de Vega torna de 
la batalla de les Açores. Des de la seva ar-
ribada a un Madrid en construcció, Lope 
aconseguirà entrar a la companyia tea-
tral de Jerónimo Velázquez, caure sota 
l’encant amorós d’Elena Osorio, la seva 
filla, i enamorar-se d’Isabel de Urbina, 
una bella jove que ajuda els desempa-
rats en una casa d’acollida dirigida per 
Fray Bernardo. Lope començarà a tenir 
molt d’èxit com a escriptor. Tant els seus 
poemes com les seves comèdies comen-
çaran a ser molt populars. Al costat de 
l’amor també se li presenta l’aventura, i, 
a més, serà perseguit pels seus creditors. 
Més tard, haurà d’amagar-se al port de 
Lisboa, on observarà els preparatius de 
l’exèrcit naval més gran mai vist, l’Arma-
da Invencible.

3. Raccord. Raccord en l’argot cinema-
togràfic significa ‘continuïtat’ i precisa-
ment buscarem una continuïtat d’apre-
nentatge en tot el procés de treball a ca-
vall entre cinema i literatura. En aquest 
apartat establirem els elements de de-
bat, les relacions que es puguin establir, 
així com els objectius formatius i els 
criteris d’avaluació. Serà com una mena 
de full de ruta de la proposta didàctica. 
A continuació reproduïm els objectius 
formatius:

•  Conèixer els trets fonamentals de la 
literatura de Lope de Vega.

•  Aproximar-se a la literatura espanyo-
la del Segle d’Or.

•  Conèixer aspectes biogràfics de Lope 
de Vega.

•  Reflexionar sobre les característiques 
de la societat espanyola sota els Àus-
tria.

•  Valorar els sentiments o principis 
morals o ideològics que mouen cada 
personatge del relat.



•  Apreciar els recursos expressius i 
narratius que usa el llenguatge cine-
matogràfic per explicar relats.

•  Conèixer textos de l’obra de Lope de 
Vega.

•  Aproximar-se a l’estètica del Barroc.

4. Activitats d’anàlisi del film. Es tractarà 
de dur a terme exercicis i activitats per 
incidir en la comprensió del film, en el 
sentit dels seus personatges, en allò que 
passa, d’arribar a conclusions sobre la 
pel·lícula... Vegem-ne uns exemples:

-  Jeronio Velázquez se sorprèn quan 
troba, a la primera obra que Lope 
adapta, acudits enmig d’una tragè-
dia. Lope li respon que a la vida, el 
riure i el plorar van junts. De quina 
manera demostra aquesta escena el 

caràcter innovador de la manera de 
fer teatre de Lope de Vega?

-  El marquès de Navas, noble por-
tuguès, contracta Lope perquè li 
compongui versos d’amor que ell fa 
passar com a seus i, així, intentar 
enamorar Isabel de Urbina. Què us 
sembla l’actitud del marquès?

-  Al final de la representació de La 
conquista del Nuevo Mundo, Lope 
apareix dalt de l’escenari i es dirigeix   
al públic per demostrar el seu domi-
ni de la comunicació i de les mas-
ses. Llegeix un escrit titllat pels seus 
enemics com a libelo infamante. Què 
significa aquesta expressió?

5. Llenguatge i tècniques audiovisuals. 
Comptant amb el suport del bloc que 
hem esmentat anteriorment, proposa-
rem aprofundir en aspectes concrets del 
llenguatge audiovisual perquè l’alum-
nat, a poc a poc, vagi adquirint-lo i fa-
miliaritzant-s’hi i, per tant, augmenti 
la seva comprensió dels productes fíl-
mics. Es tractaria de proposar activitats 
d’aquest estil: 

- En els primers moments del film ob-
servem la utilització de la càmera 
subjectiva, concretament en els mo-
ments que Lope visita l’estança on 
els còmics es preparen per a la seva 
actuació. Quins objectes són vistos 
en càmera subjectiva?

- Quan per primera vegada Lope ob-
serva, des de l’escenari, el corral de 
comèdies, la càmera realitza un llarg 
moviment. Quin nom té aquest movi-
ment?

6. Un travelling per... la literatura del Bar-
roc. Es tracta de fer un travelling o un 
passeig per les característiques generals 
de l’autor o del corrent literari que esti-
guem treballant. Un passeig a través de 
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lectures de textos literaris, periodístics 
o de divulgació, com també les seves 
corresponents activitats perquè ajudin a 
avançar en la comprensió de la qüestió 
general tractada, l’obra de Lope de Vega 
i la literatura del Barroc en aquest cas, 
i que ajudin, també, a contextualitzar la 
pel·lícula. 

Concretament en aquesta proposta pro-
posem una lectura d’un poema popu-
lar, Gallardo pasea Zaide; del sonet Un 
soneto me manda hacer Violante (que 
apareix en una seqüència del film); d’un 
fragment de l’obra teatral El Caballero de 
Olmedo, tot plegat com a mostra de la 
literatura de Lope de Vega, i un darrer 
fragment de l’article Vuelve el Barroco 
de Mayte Rius, publicat al suplement ES 
de La Vanguardia del 26-2-2011, on es 
valoren les noves tendències barroques 
protagonitzades, entre altres, per Lady 
Gaga. Totes les lectures amb les seves 
corresponents activitats. 

Cal dir que, a l’escola, som partidaris 
de fragmentar les pel·lícules. La nostra 
postura és que al centre educatiu, el 
cinema ha de ser objecte d’estudi i cal 
analitzar-lo gairebé amb una mentalitat 
de laboratori. D’altra banda, trossejar 
les pel·lícules i dividir-les en sessions no 
més llargues de mitja hora aconseguirà 
mantenir l’atenció d’una gran majoria 
de l’alumnat de Secundària Obligatòria. 
A més, en moments determinats,  cal-
drà aturar la projecció, tornar a veure 
una escena o un pla, fer-se preguntes, 
debatre determinats elements literaris 
o tecnicoexpressius. Com és sabut, les 
pel·lícules comercials tenen una durada 
superior als 90 minuts, mentre que les 
classes són de 60. Si es vol veure tot el 
film sencer, resulta evident que s’haurà 
d’ocupar l’hora de la matèria següent, i 
això conferirà a l’activitat un caràcter de 
succés extraordinari. Precisament és el 
que no volem. El cinema, les producci-
ons audiovisuals, l’educació en comuni-

cació s’ha d’introduir en la quotidianitat 
de l’escola amb plena normalitat. De la 
mateixa manera que en una classe ha-
bitual de Llengua i Literatura llegim un 
sol fragment d’una novel·la, perquè no 
hi ha temps de llegir-la tota en una hora, 
i això és perfectament normal, també 
podem llegir fragments fílmics amb la 
mateixa normalitat.

Així, doncs, la nostra aspiració en pre-
sentar aquest model de propostes di-
dàctiques és múltiple: des d’afavorir 
l’aprenentatge de la literatura fins a 
proporcionar recursos per a l’educació 
audiovisual, passant per animar a la lec-
tura, analitzar textos literaris i fílmics, 
i iniciar l’alumnat en el llenguatge i en 
les tècniques cinematogràfics. Es tracta 
d’incrustar el cinema a les classes de Li-
teratura i d’obrir una finestra a la Litera-
tura, a la lectura d’obres literàries, quan 
veiem cinema.
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IRENE DE PUIG

Directora del GrupIREF

Aquest any 2012 se celebra el bicente-
nari del naixement de Charles Dickens, 
escriptor britànic autor d’obres com Els 
papers pòstums del Club de Pickwick, 
Grans esperances, David Copperfield, 
Temps difícils o la Cançó de Nadal. Ens 
volem sumar a la celebració aportant 
una lectura alhora clàssica i actual 
d’una de les seves obres més emblemà-
tiques: Oliver Twist.

Oliver Twist fou la segona novel·la de 
Charles Dickens (1812-1870). Es va 
publicar en forma de fulletó, en entre-
gues d’aparició mensual a la revista 
Bentley’s Miscellany, entre el febrer de 
1837 i l’abril de 1839. Cada episodi 
portava com a il·lustració un gravat de 
George Cruikshank.

Ha estat considerada una de les prime-
res novel·les socials de la història de la 
literatura i és remarcable per la novetat 
que era el tractament del món de la de-
linqüència d’una manera tan realista. El 
llibre, molt crític amb la societat victori-
ana, mostra una colla de mals contem-
poranis: la divisió entre estaments, la 
hipocresia, la manca de caritat, inclo-
ent-hi l’explotació i el treball infantils.

Sembla que és la primera novel·la en 
llengua anglesa que té un infant com a 
protagonista. Un pobre nen que perd la 
mare en el part i com que no té pare 
conegut passa nou anys en tètrics orfe-
nats. Als nou anys el posen a treballar 
en règim de semiesclavatge i quan el 
porten a fer d’aprenent, s’escapa dels 
tractes cruels que rep a la casa d’un fa-
bricant de taüts i se’n va a Londres, on 
és captat per una banda de malfactors 
que fan del noi un carterista. 

Dickens
vist per Polanski

L’autora ofereix l’oportunitat de treballar des del text i des de la pel·lícula alguns aspec·
tes que, tot i la diferència de context del segle XIX, són d’actualitat i poden apropar els 
nens i les nenes a la conscienciació i el coneixement dels drets dels infants. 
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Dickens es burla de la doble moral de la 
seva època tractant aquests temes tan 
seriosos amb sarcasme i humor negre. 
Per exemple, quan a l’orfenat un esca-
nyolit Oliver famolenc s’atreveix a dema-
nar més menjar, els homes que el casti-
guen estan grassos i lluents.

La ciutat de Londres, en un moment de 
forta emigració del camp a la ciutat, és 
descrita com una successió de laberín-
tics carrers i carrerons, en els quals es 
percep la pobresa, la brutícia o la delin-
qüència. En alguns passatges, Londres 
s’assembla a la ciutat gòtica d’alguns 
relats de Poe. 

Els personatges són ben definits i clara-
ment decantats cap al bé o cap al mal. 
Són de bon cor o cruels i maliciosos. 
L’única dona bondadosa que apareix a 
la novel·la és Nancy, que, com una gran 
part de les dones de l’època, es prostitu-
ïa per sobreviure.

Dickens posa en relleu les desigualtats 
socials, la incompetència dels funcio-
naris, l’arbitrarietat del poder judicial, i 
esdevé un referent crític de la societat 
victoriana. A les seves obres es denun-
cia la corrupció i la ineficàcia de les ins-
titucions. I són els humils i els simples 
els qui tenen la simpatia de l’escriptor, 
no pas els rics o els funcionaris.



Tot i la bona rebuda i l’èxit immediat de 
la novel·la, Dickens va ser severament 
criticat pel fet d’introduir delinqüents i 
prostitutes a Oliver Twist, i ell va respon-
dre a la desaprovació d’aquesta mane-
ra, en el prefaci a l’edició de biblioteca 
d’Oliver Twist, el 1858: “No veig cap 
raó, perquè les coses desagradables de 
la vida no s’hagin de descriure, sempre 
que el discurs no ofengui, i fins i tot pot 
servir com a propòsit moral”. 

S’ha especulat molt sobre si la novel·la 
va poder haver estat inspirada per la his-
tòria de Robert Blincoe, un orfe real, que 
va passar per diverses cases d’acollida i 
després esdevé obrer. El relat sobre la 
duresa de la vida com a treballador in-
fantil en un molí de cotó fou escrit el 
1822 pel periodista John Brown a partir 
d’una entrevista que havia fet a Blincoe, 
i finalment va ser publicat el 1828. A la 
dècada de 1830 va tenir molta difusió.

Dickens és un dels autors que s’ha anat 
reeditant en el transcurs dels temps 
i s’ha traduït i a nombroses llengües. 
S’han fet moltes versions de les seves 
obres: en còmic, en cinema, en teatre, 
en dibuixos animats i fins va tenir el seu 
musical. I en el cas d’Oliver Twist, el seu 
argument té valor universal i això con-
verteix la novel·la en un clàssic. 

Part de l’èxit de l’obra, a banda de l’en-
cert de l’escriptura, prové dels trets 
comuns als contes de fades: un heroi, 
unes dificultats per vèncer, entrebancs, 
sofriments, ajuda i un final feliç. 

Dickens portat al cinema

Deixant de banda les abundants adapta-
cions teatrals i centrant-nos en el món 
del cinema, podem parlar d’una colla de 
pel·lícules que se solen relacionar amb 
la novel·la. La primera de la qual tenim 
constància fou un curt nord-americà 
del 1906 que es deia Un modern Oliver 

Twist, dirigit per J. Stuart Blackton, a la 
qual segueixen una colla d’adaptacions 
franceses, britàniques, alemanyes, etc., 
totes elles més o menys fidels al text i 
que tenen un valor relatiu, fins que ens 
trobem amb la pel·lícula nord-america-
na dirigida per Frank Lloyd el 1922, que 
ja té més entitat. Durant les dècades de 
1920 i 1930, les versions continuen 
fins a la fita ja més representativa de 
l’Oliver Twist de 1948, cinta britànica 
dirigida per David Lean.

Després d’aquesta adaptació, encara 
avui considerada una obra d’art amb un 
excepcional paper d’Alec Guiness, en 
segueixen no menys d’una vintena in-
closa Oliver i la seva colla (1988), film 
de dibuixos animats nord-americà de la 
factoria Disney, dirigit per George Scrib-
ner, on els personatges principals són 
gats i gossos. Segueixen les produccions 
durant la dècada de 1990 fins a la que 
ens ocupa, l’Oliver Twist, dirigida per Ro-
man Polanski el 2005.

La versió de Polanski

Per celebrar el doble centenari de Dic-
kens, ens quedem amb la versió de 
Roman Polanski, director ben conegut 
per pel·lícules com Repulsió (1965), 
Carreró sense sortida (1966), El ball 
dels vampirs (1967), Rosemary’s Baby 

“EL GENI DE DICKENS, JUNTAMENT AMB 

LA SENSIBILITAT DE POLANSKI, APORTEN 

UN TESTIMONI LITERARI MOLT PREUAT 

PER A LA REFLEXIÓ SOBRE LA CONQUESTA 

DELS DRETS, LA QUAL DISSORTADAMENT 

CONTINUA ESSENT UNA LLUITA 

INACABADA”
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(1968), Macbeth (1971), Chinatown 
(1974), Tess (1979), La mort i la don·
zella (1994), El pianista (2001) i tantes 
altres. Amb Oliver Twist s’estrena amb la 
seva primera obra cinematogràfica pen-
sada i dedicada al públic infantil i així 
ho declara ell mateix.

Polanski se centra en el personatge 
d’Oliver deixant de banda els personat-
ges perifèrics, opció que genera més 
possibilitat d’empatia amb el prota-
gonista però que fa perdre matisos en 
les relacions entre els personatges. Així 
mateix, el director obvia algunes de les 
qüestions punxegudes del text original; 
d’una banda, el criticat antisemitisme, 
ja que el dolent oficial, descrit amb trets 
demoníacs –Fagin– és anomenat reite-
radament “el jueu”, i d’altra banda, la 
justificació de la bondat innata d’Oliver 
com una herència del seu origen, el qual 
el fa mereixedor d’una vida millor. 

Malgrat l’absència d’aquests denunciats 
prejudicis, el valor de l’obra de Charles 
Dickens i la seva capacitat d’emocionar 
són ben presents a la versió de Polanski. 
Més enllà del seu valor comercial i la 
publicitat generada, educativament par-
lant creiem que ofereix una bona oportu-
nitat per treballar des del text i des de la 
pel·lícula alguns aspectes que, malgrat 
que se situen al segle xix, són d’una ac-
tualitat total. 

Tant la novel·la com el film es poden lle-
gir des de molts punts de vista i tots se-
ran benvinguts. La nostra proposta con-
sidera la possibilitat d’usar la pel·lícula 
per apropar els nens i nenes i els joves 
al coneixement i reflexió sobre els drets 
dels infants.

Oliver i els drets dels infants

I per què justament els drets dels in-
fants? Doncs perquè a la novel·la i a la 
pel·lícula, s’hi fan evidents les mancan-

ces de drets que tenien els infants de 
l’època, des del naixement titllat “d’il-
legítim”, com els abusos, l’explotació, la 
manca d’educació, els maltractaments, 
és a dir tot allò que vol combatre la 
Declaració dels Drets dels Infants del 
1959.

Recordem que aquesta declaració exi-
geix:

1. Dret a la igualtat, sense distinció de 
raça, religió o nacionalitat. 

2. Dret a una protecció especial que as-
seguri un creixement mental i social 
sa i lliure. 

3. Dret a un nom i a una nacionalitat. 

4. Dret a una alimentació, habitatge i 
atenció mèdica adequats. 

5. Dret a una educació i atenció especi-
als per als infants físicament o men-
talment disminuïts. 

6. Dret a comprensió i afecte per part de 
les famílies i de la societat. 

7. Dret a l’educació gratuïta. Dret a di-
vertir-se i a jugar. 

8. Dret a atenció i ajuda preferents en 
cas de perill. 

9. Dret a protecció contra l’abandona-
ment i l’explotació en el treball. 

10. Dret a rebre una educació que fo-
menti la solidaritat, l’amistat i la jus-
tícia entre tothom.

Aquesta Declaració, detallada i ampliada 
en la Convenció dels Drets dels Infants 
del 1989, proclama que els infants han 
de tenir una infantesa sortosa i s’han de 
poder desenvolupar i gaudir, tant pel seu 
propi interès com pel de la societat. Per 



això cal que se’ls respectin els drets i les 
llibertats que s’hi enuncien, i insta els 
pares i mares, els homes i dones indivi-
dualment, i les organitzacions privades, 
autoritats locals i els governs respectius, 
a reconèixer aquests drets i a treballar 
perquè es respectin gràcies a mesures 
legislatives i altres mitjans adoptats pro-
gressivament, de conformitat amb els 
principis esmentats.

Aquesta és la gran lliçó que Dickens i 
Polanski ens posen davant dels ulls i 
que ens ha de fer reflexionar sobre com 
han evolucionat o no han evolucionat les 
coses a l’hora de considerar la consecu-
ció d’aquests drets.

Malauradament, el text i també la pel-
lícula ens posen davant dels ulls una 
realitat que, tot i ésser fictícia i d’una 
altra època, és d’una rabiosa actualitat 
a molts llocs del món.

El geni de Dickens, juntament amb la 
sensibilitat de Polanski, aporten un tes-
timoni literari molt preuat per a la re-

flexió sobre la conquesta dels drets, la 
qual dissortadament continua essent 
una lluita inacabada. 

Per tal de treure profit d’aquesta acti-
vitat us recomanem una fitxa de treball 
que podeu trobar a www.grupiref.org, 
dins “Proposta estètica: Claqueta”. El 
dossier que fa referència a la pel·lícula 
de Polanski no escatima fragments de 
l’obra de Dickens per acompanyar la lec-
tura del film.

D’aquesta manera, aprofitant la celebra-
ció del bicentenari de Dickens, i arran 
d’algun esdeveniment escolar o ciutadà 
interessant o aprofitant el dia dels Drets 
dels Infants, cada 20 de novembre, ens 
podem permetre el visionat d’aquest 
film i un treball de conscienciació dels 
preadolescents i adolescents sobre els 
seus drets i sobre la responsabilitat so-
cial de respectar-los.

Així, en una sola única proposta recor-
dem un clàssic, veiem una bona pel-
lícula i reflexionem sobre els drets dels 
infants.
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Artefactes per atrapar 
lleons a les terres 

altes d’Escòcia

Hitchcock, un dels millors directors de cinema, treia els arguments per als seus films 
de novel·les, obres de teatre o històries originals creades per ser transformades en pel·
lícules. L’autor de l’article ens parla de la seva personalitat, de la seva vida, del que feia 
per atrapar la ment, els sentits i emocionar els espectadors.

Dos homes viatgen amb tren des de Lon-
dres cap a Escòcia. Al prestatge que hi 
ha damunt els seients hi ha un paquet 
embolicat.
–Què hi porta al paquet? –pregunta un.
–Un MacGuffin –diu l’altre.
–I què és un MacGuffin?
–Un artefacte per atrapar lleons a les 
Terres Altes d’Escòcia.
–Però si a les Terres Altes d’Escòcia no 
hi ha lleons!
–Bé, doncs llavors tampoc no hi ha cap 
MacGuffin. 

El guionista Angus MacPhail fou qui va 
utilitzar la paraula MacGuffin per desig-
nar un misteri que s’esdevé en una pel-
lícula i que serveix al director per fer-la 
avançar sense que l’espectador no tin-
gui cap necessitat de conèixer totalment 
el misteri, perquè aviat l’haurà oblidat. 
Alfred Hitchcock va ser el gran mestre 
divulgador de la paraula i el mag dels 
MacGuffin. Juguem a trobar-los en qua-
tre de les seves obres mestres: 
 
1.  A Rear window (La finestra indiscre·

ta, 1954), el MacGuffin és l’accident 
laboral que va tenir el fotògraf Jeff 
(James Stewart) d’una revista gràfica 
especialitzada en països exòtics. És 
l’excusa perfecta per enguixar-li una 

MIQUEL OBIOLS

Escriptor, guionista, i continguts 
de cine de Diagonal TV 

La finestra indiscreta (A. Hitchcock, 1954)



cama trencada i mantenir-lo immo-
bilitzat tot el film davant d’una fi-
nestra, sempre mirant. Espiant amb 
prismàtics i càmeres els seus veïns 
del pati interior (no de l’Eixample, 
sinó del Greenwich Village de Nova 
York), com un voyeur obsessiu i ma-
laltís. I mentre controla aquell micro-
cosmos de vides humanes i rep les 
visites amoroses de la seva guapa xi-
cota (Grace Kelly), descobreix el mis-
teriós i brutal assassinat d’una dona. 

2. A North by northwest (Amb la mort 
als talons, 1959), el MacGuffin és 
un divertit error d’identitat. Uns si-
caris confonen Roger Thornhill (Cary 
Grant), sofisticat executiu de Manhat-
tan amant del teatre, amb un agent 
de la intel·ligència federal que han 
d’assassinar. A partir d’aquí, la pel-
lícula de depravats polítics i d’en-
ganys, d’espies autèntics i de falsos, 
es converteix en una apassionant 
història d’amor i en una fantàstica 
aventura plena de perills insòlits i ini-
maginables (persecucions pel Mount 
Rushmore entre caps gegants de Lin-
coln o Roosevelt), que s’acaba molt 
bé. Fins al petó final dels protagonis-
tes (Eva Marie Saint i Cary Grant) en 
una llitera de tren on viatgen: un petó 
enjogassat i eròtic just quan el tren és 
a punt d’entrar en un túnel...

3.  A Psycho (Psicosi, 1960), el MacGu-
ffin pot ser el robatori de 40.000 dò-
lars que comet la modesta comptable 
Marion Crane (Janet Leigh) al lloc on 
treballa, a la ciutat de Phoenix. Amb 
aquesta punible acció planeja una 
nova vida, anar-se’n de la ciutat i ca-
sar-se amb el seu amant carregat de 
deutes i amb qui es veu de tant en tant 
en una pobra habitació d’hotel. 

 
 La noia fuig de la ciutat amb els di-

ners, però quan es fa fosc s’ho re-
pensa. Fa nit en un motel solitari 
d’una carretera secundària per poder 
tornar l’endemà. Massa tard. Al mo-
tel només hi ha el propietari, Norman 
Bates (Anthony Perkins), un home tí-
mid i inofensiu sotmès aparentment 
a la tirania de la seva mare malalta. 
Marion és brutalment assassinada 
(per la mare?) en la famosa seqüèn-
cia de la dutxa. I les sorpreses ja no 
s’aturen ni amb el The end, un dels 
més insòlits de la història del cine. 

4. A The birds (Els ocells, 1963), el 
MacGuffin és una altra descarada 
confusió a l’inici de la pel·lícula. 

Psicosi (A. Hitchcock, 1960)

Amb la mort als talons (A. Hitchcock, 1959)
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L’advocat de San Francisco Mitch 
Brenner (Rod Taylor) fa veure que 
confon la rossa guapa i creguda de 
l’alta societat, Melanie Daniels (Tippi 
Hedren), amb una venedora d’ocells. 
La Melanie no suporta que aquell 
atractiu advocat s’hagi volgut riure 
d’ella i se’n va a Bodega Bay amb 
una gàbia de periquitos per rega-
lar-los anònimament a la germaneta 
d’ell, un regal d’aniversari que ell no 
ha pogut comprar. I just quan ella ar-
riba al poble costaner de Califòrnia 
amb els periquitos, s’inicia l’atac 
incomprensible i salvatge de milers 
d’ocells contra els seus habitants. 
Un atac que va a més com la història 
d’amor entre ells dos, tan inicialment 
bel·ligerant. De sobte, les imatges de 
pànic, caos i destrucció s’apoderen 
de la història, molt inquietant i plena 
d’interrogants que sembla que ja no 
tinguin respostes.

Aquesta podria ser la demostració que 
els MacGuffin són com “esquers” que 
ens posa un dels millors directors de la 
història del cine per iniciar les històries 

que vol explicar. Cert. Però ben mirat, 
totes les pel·lícules que es fan –amb 
MacGuffin o sense– són artefactes per 
atrapar la ment, els sentits i les emoci-
ons dels espectadors –o lleons– d’arreu 
del món o de les Terres Altes d’Escòcia.

Però Hitchkock, d’on treia les Histò-
ries (arguments i trames, a més dels 
MacGuffin)? 

Bàsicament de novel·les, d’obres de te-
atre, de relats o d’històries originals cre-
ades per ser transformades en films. Per 
rodar-los, Hitchcock havia d’adaptar les 
ficcions en forma de guions. Una feina 
que no li agradava gaire, perquè “només 
figura com a guionista” en alguns i la 
majoria amb Alma Reville, la seva es-
posa, que també era muntadora, script 
i guionista. Junts van fer les nou prime-
res pel·lícules: tres films muts i sis de 
sonors poc coneguts, rodats a Londres 
entre 1926 i 1933. Alfred i Alma es 
van conèixer quan tenien 22 anys (ha-
vien nascut el mateix 1899, ella un dia 
més tard) i van començar a treballar en 
pel·lícules mudes: ell com a ajudant de 
direcció i ella de muntatge. “Jo sóc molt 
tímid amb les dones”, li confessà un dia 
en un descans de rodatge davant d’una 
tassa de te. “El dia que vaig declarar-me 
a Alma” –explica Hitchcock–,“ella esta-
va estirada, mig marejada, a la llitera su-
perior d’un vaixell. Tornàvem d’Alemanya 
cap a Londres. Com que Alma treballava 
a les meves ordres, no podia arriscar-me 
a cap floritura per por que en el seu es-
tat ‘confús’ pogués pensar que li estava 
discutint un guió. Quan vaig acabar, ella 
deixà escapar un grunyit, va fer un cop de 
cap i després un rot. Fou una de les me-
ves millors escenes..., potser amb poca 
força en el diàleg, però magníficament 
representada i sense exageracions”.

A partir de 1934, quan va rodar la pri-
mera versió de The man who knew too 
much (L’home que sabia massa), els 

“AMB UN BON GUIÓ ÉS MOLT DIFÍCIL FER 

UNA MALA PEL·LÍCULA, PERÒ UNA BONA 

PEL·LÍCULA ÉS IMPOSSIBLE DE FER AMB 

UN MAL GUIÓ”

Els ocells (A. Hitchcock, 1963)



guions de les seves pel·lícules (adapta-
cions o originals) els escrivien guionis-
tes professionals i escriptors de renom: 
primer a Londres, i després als Estats 
Units, on es traslladaren el 1939. Uns 
guions que malgrat no portar la signatu-
ra de Hitchcock ho tenien tot d’ell: idea, 
adaptació, forma, veu, to, ritme, sorpre-
ses, diàlegs i control absolut del guió. 

Parlant amb François Truffaut d’adapta-
cions literàries, li deia: “M’agrada adap-
tar novel·les populars, no pas obres 
mestres de la literatura. Jo llegeixo una 
història una única vegada. Quan la idea 
em serveix, l’adopto, oblido el llibre i fa-
brico cine. Seria incapaç d’explicar-li Els 
ocells de Daphne du Maurier, que he lle-
git un cop i de pressa. La literatura té 
moltes paraules i totes tenen una fun-
ció. Per expressar el mateix de manera 
cinematogràfica seria necessari substi-
tuir les paraules pel llenguatge de la cà-
mera i rodar pel·lícules de vuit o deu 
hores. O sigui, hem d’aprendre a com-
primir el temps amb el guió. Per això és 
un error confiar l’adaptació d’una novel-
la al mateix escriptor; en canvi, l’autor 
de teatre pot arribar a ser bon guionista 
perquè està molt avesat als diàlegs”.

Podem afegir que els seus guions havien 
de tenir sempre el vistiplau d’Alma. La 
lloança més gran que Hitchcock podia 
fer d’un guió era: “A Alma li agradà real-
ment l’última escena que vas escriure”... 
Un elogi que feia feliç un escriptor, però 
que també revelava l’estima que tenia el 
seu judici crític. Alma es convertiria en 
l’àrbitre definitiu dels seus films (com 
l’ànima del nom): sempre era l’última 
a veure les pel·lícules abans de la seva 
distribució.

La importància del guionista i el guió en 
una pel·lícula són tan fonamentals (no 
només per a Hitchcock) que vull remar-
car un apassionat elogi: amb un bon guió 
és molt difícil fer una mala pel·lícula, 

però una bona pel·lícula és impossible 
de fer amb un mal guió.

Dit això, pregunto: qui recorda el nom 
d’un sol guionista d’una pel·lícula que li 
hagi agradat molt? Ha arribat el moment 
del concurs!

Qui sàpiga el nom d’almenys un guionis-
ta (o escriptor de l’obra original) d’algu-
na de les set pel·lícules que hi ha a con-
tinuació, guanyarà 100 entrades gratuï-
tes per a 100 sessions de cine de qual-
sevol cinema del nostre país, durant un 
any! 

Envieu el resultat a Perspectiva Escolar. 

Nom.......................................
Cognoms.................................
Ciutat/població........................

1   Sabotage (Sabotatge)
2   Rebecca (Rebeca)
3   Lifeboat (Nàufrags)
4  Strangers on a train (Estranys en un 

tren)
5   Dial m for murder (Crim perfecte)
6   Vertigo (Vertigen. D’entre els morts)
7   Psycho (Psicosi)

Guionista.................................
o un N/T Novel·lista/Autor teatral
...............................................

(Solucions:                                                                       
G Guió, N Novel·la, T Teatre 
1. G: Charles Bennett, N: Joseph Conrad 
/ 2. G: Joan Harris, N: Daphne du Mauri-
er / 3. G: Jo Swerling, N: John Steinbeck 
/ 4. G: Raymond Chandler, N: Patricia 
Highsmith / 5. G + T: Frederick Knott / 6. 
G: Alec Coppel i Samuel Taylor, N: Pierre 
Boileau & Thomas Narcejac / 7. G: Jo-
seph Stefano, N: Robert Bloch).

Ch. Bennett, J. Conrad, J. Harris, D. du 
Maurier, J. Swerling, J. Steinbeck, R. 
Chandler, P.Highsmith, F. Knott, A. Cop-
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pel, S. Taylor, P. Boileau, T. Narcejac, J. 
Stefano, R. Bloch, una colla de guionis-
tes i escriptors... que impressionen!

Hitchcock, de tota manera, no era un 
home amb qui es pogués treballar fàcil-
ment. De vegades tenia problemes amb 
els guionistes o escriptors que discutien 
la seva autoritat. Per exemple, Raymond 
Chandler. Aquest, molest, va fer notar a 
la seva secretària: “Observi com el gran 
bastard intenta sortir del seu cotxe!”. La 
secretària li advertí que l’altre podia sen-
tir-lo. “I a mi què m’importa?”, va res-
pondre Chandler. Però Hitchcock, contra 
qui descarregava el seu sentit de l’humor 
sarcàstic era contra els actors i, sobretot, 
les actrius. Deia: “Actors! Odio veure’ls! 
Els actors són bestiar..., i les actrius tam-
bé. Els dic que odio veure’ls i a ells els 
encanta, són tan exhibicionistes! Qualse-
vol professió que exigeixi haver de por-
tar el rostre ple de pintures i pólvores per 
guanyar-se la vida, em fa pena. La meva 
mateixa filla Patricia no fa gaire va fer el 
seu debut a Broadway i només de pen-
sar-hi em vénen calfreds”.

Amb les actrius, hi mantenia una relació 
especial: n’adorava la bellesa, les desit-
java, de vegades se’ls declarava, però 
mai no aconseguia els seus propòsits. 
Perquè de fet no era cap galant (com 
Cary Grant, James Steward o Gregory 
Peck), més aviat un home solitari que 
no se sentia feliç en la seva soledat i 
que no s’estimava gaire: es trobava lleig, 
gros i gras. Aleshores, als rodatges ju-
gava a ser l’immens Hitchcock, el més 
enginyós, el genial i divertit director que 
es reia d’ell mateix dibuixant la seva fa-
mosa caricatura. I així era.

Un dia, l’actriu Mary Anderson va pregun-
tar-li: “Senyor Hitchcock, quin creu vostè 
que és el  meu millor costat?” mentre seia 
vora la cadira del director. “Estimada” –li 
va respondre sense ni mirar-la–, “vostè 
s’hi ha assegut al damunt”. 

Tres vegades va sentir-se abandonat per 
tres actrius que adorava: Ingrid Berg-
man, després de fer tres films amb ell, 
se’n va anar amb el director Roberto 
Rossellini...; Grace Kelly, també després 
de tres films, es casà amb el príncep 
Rainier...; i Vera Miles, destinada a fer el 
doble paper de Vertigen, va abandonar el 
projecte perquè quedà prenyada..., i fou 
substituïda per Kim Novak, la qual mai 
no li va acabar d’agradar: quan Kim fin-
geix que se suïcida i es llança a la badia 
de San Francisco, Hitchcock comentà: 
“Almenys he tingut l’oportunitat de ti-
rar-la vestida a l’aigua!”. La seqüència 
va fer-la repetir moltes vegades i impli-
cava que Kim saltava vestida a l’aigua, 
sortia, s’eixugava, es posava un vestit 
eixut, tornava a saltar, a sortir, s’eixu-
gava, etc. 

Altres, com Janet Leigh a Psicosi, recor-
daven que “la seqüència de la dutxa fou 
esgotadora, haver d’anar mig xopa du-
rant una setmana sencera!”. O Tippi He-
dren, a la qual durant les vint setmanes 
de rodatge d’Els ocells només li concedí 
un sol dia lliure; se n’havia enamorat i, 
en rebutjar-lo, va tenir-la estacada du-
rant tot el rodatge sempre al seu cos-
tat amb l’excusa que li ensenyava l’ofici 
d’actriu, perquè abans era model.

Alfred Hitchcock era capaç de transfor-
mar aquest munt de contradiccions (com 
la vida) en un món d’imatges sorprenents 
i films inoblidables. Una filmografia es-
pectacular i única que, malgrat l’aparent 
diversitat de les històries, en el fons, to-
tes parlen del mateix: de l’amor, de la 
mort, del sexe, de la culpa i el perdó, 
de la por. I de records d’infantesa, quan 
el petit Hitchcock, un nen de cinc anys, 
vivia sempre amb la por al cos. La por li 
condicionà vida i carrera de manera per-
manent. Quan li preguntaven si alguna 
vegada s’havia sentit realment espantat 
per alguna cosa, responia: “Sempre!”. 
La resposta, breu i contundent, però so-



bretot la insistència amb la qual canviava 
de tema, eren indici que era cert. I ho 
explica: “Recordo quan tenia cinc o sis 
anys. Era un diumenge a la nit, l’únic 
moment de la setmana que els meus pa-
res (botiguers de comestibles) no havien 
de treballar. Van ficar-me al llit i se’n van 
anar a donar una volta per Hyde Park, a 
una distància considerable d’on vivíem. 
La meva germana i el meu germà, molt 
més grans que jo, no hi eren. Els pares 
estaven segurs que jo dormiria fins que 
ells tornessin. Però vaig despertar-me 
cridant i ningú no va respondre. Ningú, 
excepte la nit que tenia al meu voltant. 
Tremolant, vaig sortir de l’habitació i vaig 
rondar per la buida i tenebrosa casa fins 
a arribar a la cuina, on hi havia un tros 
de carn freda. Vaig començar a menjar-
me-la mentre m’eixugava les llàgrimes”.

Alfred era un noi llest i solitari, un ob-
servador més que no un participant. “No 
recordo haver tingut mai un company de 
jocs”, deia d’adult. Molt contemplat per 
una afectuosa mare catòlica i protecto-
ra, i controlat per un pare rigorós. “Tenia 
més de sis anys, i no sé què vaig fer que 
el meu pare considerés que mereixia un 
càstig. Va enviar-me a la comissaria del 
barri amb una nota. L’oficial de servei va 
llegir-la i em tancà en una de les cel·les 
durant cinc minuts després de dir-me: 
‘Això és el que fem amb els nens do-
lents’. Des d’aleshores, he arribat fins 
on fos necessari per evitar l’arrest i el 
confinament. Per a vosaltres, gent jove, 
el meu missatge és... estigueu sempre 
fora de la presó!”.

Segons molts crítics i estudiosos del ci-
nema, Alfred Hitchcock és el poeta vi-
sual de l’ansietat i l’accident, que bé es 
mereix un lloc al costat de Kafka, Dos-
toievski i Poe. 

En tot cas, el gran creador d’artefactes 
per atrapar lleons a les Terres Altes d’Es-
còcia –com si filmés el darrer millor guió 

de la seva vida– no va rebre mai cap Os-
car de l’Acadèmia de Hollywood, ni tan 
sols un de tristament honorífic!... Però, 
i què?
Hitchcock i un home viatgen amb tren 
des de Londres cap a Escòcia. Al pres-
tatge que hi ha damunt els seients hi ha 
un paquet embolicat.
–Què hi porta al paquet? –pregunta l’ho-
me.
–Un Oscar –diu Hitchcock.
–I què és un Oscar?
–Un artefacte per atrapar lleons a les 
Terres Altes d’Escòcia.
–Però si a les Terres Altes d’Escòcia no 
hi ha lleons!
–Bé, doncs llavors tampoc no hi ha cap 
Oscar. 
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La novel·la Pa negre 
com a recurs per  
tractar la llengua

Pa negre és un recurs valuós per als professionals de l’ensenyament per treballar·lo 
des de diferents àrees. L’article ofereix pautes per fer treball d’aula des de la llengua.

De tant en tant tenim la sort que ens ar-
riben a les mans novel·les que ens per-
meten treballar dins de l’aula aspectes 
tant de la nostra llengua, com de la nos-
tra cultura i de la nostra història. Aspec-
tes que, en definitiva, són i configuren 
l’essència del nostre poble. Tal és el cas 
de la novel·la que ens ocupa, Pa negre, 
d’Emili Teixidor; una obra actual, cen-
trada en els primers temps de la post-
guerra i amb la qual, amb un llenguatge 
planer, col·loquial i viu, ens endinsa i 
aprofundeix en la memòria històrica del 
nostre país, un tema molt reivindicat 
avui en dia.

En un moment determinat el mestre de 
l’escola diu als seus alumnes, a propò-
sit d’una lliçó d’història: “Això tenint 
en compte que la història l’escriuen els 
guanyadors, i que els vençuts no tenen 
dret ni a una nota a peu de pàgina en el 
gran llibre de la història”. És, per tant, un 
tema que també cal abordar, perquè en 
això concretament, tot sempre és poc. 
Els fets històrics de la postguerra s’han 
de desenterrar, han de sortir a la llum 
per tal de superar-los i fer-los justícia 
perquè s’ha de conèixer la història des 
de tots els costats i no només la versió 
dels vencedors. No sols cal fer les paus 
amb el nostre passat, sinó que cal fer-les 

MARIA CINTA CARNICER

IES Manuel Vázquez Montalbán,
Sant Adrià de Besòs



també amb el compromís de no tornar a 
repetir mai més accions com les que es 
van cometre. És, per tant, un tema im-
portant per a les noves generacions.

Les novel·les de caire històric, amb un 
argument realista i atraient, són una 
eina valuosa per als professionals de 
l’ensenyament, atès que ens ofereixen 
un ampli ventall de recursos per a dife-
rents àrees: Llengua i Literatura Catala-
na, Història, Filosofia, Ètica..., sempre 
tenint present que cal oferir-los al nivell 
escaient al tipus d’alumnat. Si a més 
a més d’aquestes novel·les se n’ha fet 
una adaptació cinematogràfica, aquests 
recursos augmenten considerablement. 
Pa negre s’ha portat a la gran pantalla 
sota la direcció d’Agustí Villaronga, es 
va convertir en guanyadora indiscutible 
al penúltim lliurament dels premis Goya 
i Gaudí i va ser seleccionada per l’Aca-
demia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España per competir als 
Premis Oscar en la categoria de millor 
pel·lícula de parla no anglesa.

Totes les persones a qui agrada llegir un 
bon llibre acostumen a patir un fort de-
sencant quan en veuen després l’adapta-
ció cinematogràfica, potser perquè espe-
ren que la pel·lícula sigui un reflex fidel 
de l’obra escrita. En aquest sentit, Pa ne·
gre no n’és cap excepció, però també hem 
de fer constar l’èxit i la qualitat d’aques-
ta adaptació: és un llibre excel·lent, com 
també és un film amb molta qualitat (no 
en va, Emili Teixidor hi va donar el seu 
vistiplau). I les sensacions que he expe-
rimentat amb el llibre i amb la pel·lícula 
han estat completament diferents: totes 
dues versions tenen un plantejament, 
un nus i un desenllaç distints, com si es 
tractessin d’obres diferents, però amb un 
nucli central comú que recrea de forma 
admirable l’ambient opressor i traumàtic 
de la postguerra en un poble català, i la 
necessitat que té el protagonista de fugir 
de la seva trista quotidianitat.

Atesa l’extensió de la novel·la, crec que 
només s’hauria d’oferir a l’alumnat de 
Batxillerat o bé dins de l’assignatura 
de la Literatura Universal, atès que els 
alumnes ja han d’haver assolit certa ma-
duresa a l’hora d’interpretar els fets que 
s’hi narren. En aquest nivell, s’hi podria 
treballar des de diferents àrees, com 
abans ja he comentat, especialment les 
vessants lingüística i històrica. La versió 
cinematogràfica considero que seria molt 
més escaient per a alumnes d’edats com-
preses entre 14 i 16 anys. 

He intentat un dossier que em resultés 
atraient  a mi, amb el qual em trobi a 
gust treballant-lo i que també intenti 
copsar l’interès de l’alumnat. Són molts 
els temes i aspectes que es poden trac-
tar a partir d’una novel·la d’aquestes ca-
racterístiques, i aquesta proposta només 
és una minúscula part de tot el que se’n 
podria oferir per treballar a l’aula. I el re-
sultat és el que relaciono a continuació.
Aquests exercicis són també la base 
d’un treball interactiu i més ampli al 
qual podeu accedir dins de la pàgina 
web de Cinema per a estudiants (www.
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cinemaperaestudiants.cat), entitat que 
ofereix als centres educatius una sèrie 
de recursos per treballar pel·lícules amb 
els alumnes.

L’espai i el temps de Pa negre se situen 
a la Catalunya rural de la postguerra. Un 
ampli ventall de personatges atorguen 
una riquesa excepcional a la trama de 
la novel·la, i tots estan caracteritzats 
des del punt de vista del protagonista, 
un jovenet anomenat Andreu que viu 
acollit a casa els avis per la greu situ-
ació familiar que pateix. A grans trets, 
podríem distribuir en dos gran grups 
els personatges de la història: els que 
pertanyen al bàndol dels vençuts de la 
guerra (orfes, vídues, presos, membres 
del maquis...), i aquells altres que es-
tarien situats al bàndol dels vencedors 
(l’alcalde, la guàrdia civil, els amos del 
mas, el rector del poble...). Un tercer 
grup de personatges estaria format per 
tots aquells que no queden encabits en 
aquesta distribució i que tenen un paper 
fonamental en la trama (el noi tísic, el 
mestre de l’escola o el capellà amic dels 
masovers). 

Els personatges van evolucionant al llarg 
de l’obra, especialment el protagonista, 
el qual ha d’obrir els ulls i créixer de cop 
amb tots els esdeveniments que la seva 
família pateix. Així doncs, i com que el 
nucli familiar de l’Andreu és força gran, 
m’ha semblat oportú que l’alumnat re-
alitzi un exercici al voltant dels lligams 
familiars entre els membres d’aquesta 
família. Saber identificar la relació de 
parentiu entre els personatges que re-
lacionem penso que no només pot aju-

dar a fixar el fil de l’argument, sinó que 
també l’alumne faci ús d’aquest camp 
semàntic en particular:

Mare, pare, fill, filla, oncle, tia, cosins, germans, 
germanes, nebot, neboda, marit, muller, sogra, 
néts, nora, gendre, cunyat, pare, mare, pares, 
mares, cunyada, nebots i àvia.

•	 La Ció i la Teresa són .....................

•	 La Núria i l’Andreu són ...................

•	 En Quirze pare i la Ció són .............. 
i ...................... respectivament.

•	 La Núria, l’Andreu i el Quirze petit 
són els .................. de l’àvia Mercè.

•	 La Florència és .................. de l’An-
dreu i .................... del Lluís.

•	 En Quirze petit és .................. de la 
Florència.

•	 El Fonso és .................... de la Nú-
ria.

•	 L’àvia Mercè i en Quirze pare són 
...................... i ................... res-
pectivament.

•	 La Teresa és ....................... de la 
Núria, en Quirze petit i l’Andreu, i 
ells són ................. d’ella.

•	 En Lluís i en Fonso són .....................

•	 La Florència i la Ció són ..................

•	 L’àvia i la Florència són .................... 
i.................... respectivament.

•	 L’àvia i la Teresa són ....................... 
i ...................... respectivament.

•	 En Quirze pare i la Núria són 
................... i ................... respec-
tivament.

“AQUESTA PROPOSTA NOMÉS ÉS UNA 

MINÚSCULA PART DE TOT EL QUE SE’N 

PODRIA OFERIR PER TREBALLAR A L’AULA”



•	 En Quirze pare i en Bernat són 
......................

Saber quin personatge de la novel·la 
pertany a cada fragment de la descrip-
ció també és un recurs útil a l’hora de 
treballar l’obra:

Els senyors Manubens, el noi tísic, la mare de 
l’Andreu, el pare de l’Andreu, l’àvia Mercè, el se-
nyor Madern, en Quirze jove i la Roviretes.

a)   “...la classe dels més grandets la portava 
un home, deien que també amb un pas·
sat tèrbol, que havia aprofitat els embo·
lics de la guerra per fer·se nomenar per 
al càrrec, sense fer les oposicions (...) 
era de mitjana edat, àgil i nerviüt (...) 
quan li deien una cosa semblava que 
baixés d’un altre món però de seguida se 
situava i responia al que li preguntaven”.

        
b) “...mai no havia fet tard ni s’havia 

adormit i, encara menys, mai no havia 
deixat d’anar a treballar per malaltia o 
cansament. A mi em feia l’efecte que 
era indestructible, una mena de dona 
que desafiava les lleis de la naturalesa 
i que no patia el mateix fred ni la ma·
teixa son, ni sentia la mateixa fatiga ni 
la mateixa fam que nosaltres.”

c)  “...ell era diferent. Massa bo, deia la 
mare. Massa guapo, havia sentit dir a 
la tia Ció. Massa política, deia en Quir·
ze pare. La mare l’adorava, l’adorava 
literalment.”

d) “Ell era una mica com el seu pare: 
sorrut, callat, murri, desconfiat, franc, 
directe, brutal. El mas era el seu niu. 
L’hereu jove.”

e)  “...era una noia de l’edat d’en Quirze 
jove, un any o dos més que jo, la filla 
dels masovers de Can Solei, una ma·
sia a la punta del bosc (...) Era la que 
feia el camí més llarg i no podia atu·
rar·se gaire estona perquè deia que 

travessar el bosc a les fosques li feia 
por.”

f)  “...l’adolescent es passejava per l’hort 
dels pensaments, amb la cara d’ar·
càngel i cos nafrat per tots els pe·
cats...”

g)  “Ella no sortia gairebé mai de casa, 
només per anar a missa en cotxe, a 
l’església del Sant Crist de l’entrada de 
la població, i comprar alguna cosa a 
les botigues de la rambla, mai al mer·
cat, i el senyor era tot el dia a fora, a 
la fàbrica nova o a visitar les masoveri·
es.”

h)  “...a primera hora del matí ja era as·
seguda al seu tron al costat de la llar 
de foc, amb la cistella de cosir i fer 
mitja a terra, les faldilles llargues fins 
als peus, el mocador negre al cap i les 
ulleres a la punta del nas. Ella no es 
movia ni per menjar.”

La llengua catalana, com qualsevol altra 
llengua, disposa d’expressions, refranys, 
frases fetes i girs propis. El català és ric 
en aquestes manifestacions. L’activitat 
següent pretén que es relacionin les  fra-
ses fetes o expressions que he triat –la 
novel·la en conté moltíssimes– amb els 
significats de més avall:

a) “–I quan la veus corrent pel bosc, va 
ben conilla o porta alguna peça de 
roba? –insistia en Quirze jove.”

b) “...una fadrina que per desgràcia 
s’havia quedat per vestir sants...”

c) “Els altres són grans i fan una panxa 
que no sé ni com poden caminar, tot 
el dia amunt i avall. Treuen el fetge 
per la boca.”

d) “–Ja li passarà! Si vol fer-se gran ha 
d’aprendre a aguantar·se els mals de 
ventre.”
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e) “...Però en Quirze pare era del morro 
fort i no va afluixar fins que es va sor-
tir amb la seva.”

f) “...o les que ella considerava de la 
seva corda, i algunes de no tan ami-
gues, però que ens feien la gara·gara 
com per disculpar la seva partici-
pació amagada en la nostra desgrà-
cia...”

g) “–Vinga, Florència, que farem salat!”

h) “Aviat van trencar peres amb l’avi 
mort i van deixar el mas per anar a 
provar sort al poble de les fàbriques.”

i) “El que tenen és pardalets al cap, 
això és el que tenen.”

j)  “–Vosaltres, muts i a la gàbia –ens va 
amenaçar.”

k) “ El novici es va tornar vermell com 
un pigot i no va saber dir res.”

l) “...Com que nosaltres som com dues 
tòtiles que no hem vist el món per un 
forat, com aquell qui diu...”

m)  “...perquè feia l’efecte que tenia el 
cap esbarriat, no tocava ni quarts ni 
hores, deia la gent...”

n) “Acabada la guerra, la mare va fer 
mans i mànigues per congraciar-se 
amb les forces guanyadores...”

•	 Tenia molt aguant
•	 A callar!
•	 Saber molt poc de la vida, te-

nir-ne poca experiència 
•	 Es van barallar
•	 Fer tard
•	 Fer tot el possible
•	 Es va posar vermell de la vergonya
•	 Estan molt dispersos
•	 Un s’ha de saber aguantar
•	 Les coses que deia no tenien sentit

•	 No poder fer més esforç
•	 Anar despullat
•	 Quedar-se solter
•	 Fer bona cara a algú

En cada obra acostuma a haver-hi un 
moment o punt d’inflexió en què el títol 
de la novel·la se cita o bé queda justi-
ficat. Què ha de tenir a veure el títol de 
la novel·la amb el contingut del relat? 
Quins són els motius pels quals un es-
criptor ha decidit posar un títol a la seva 
obra? Tot plegat són aspectes fonamen-
tals en l’anàlisi de tota obra literària i 
sobre els quals cal insistir. En el cas que 
ens ocupa, seria important explicar que 
durant els durs anys que seguiren la fi 
de la guerra civil, la gent del poble dis-
posaven d’una cartilla de racionament 
per poder adquirir els pocs aliments bà-
sics amb què alimentar-se, i el pa negre 
n’era un; el pa blanc només el podien 
comprar les famílies benestants. El frag-
ment que adjunto crec que n’és prou 
representatiu:

 “–És que el pa negre que encara els do·
nen de racionament no es pot menjar! 
Un cop va venir una pobra dona i em va 
portar un crostó d’aquesta mena de pa 
perquè em fes càrrec del que havien de 
menjar. Gairebé vaig plorar de pena, era 
com un tros de carbó o de serradures 
brutes. Vaig pensar que la maleïda guerra 
arriba fins i tot a fer malbé el pa, mata el 
pa i tot, perquè allò no era pa, allò era un 
pa mort, sense ànima i sense virtut.”

Un altre tema que trobo interessant  
d’explicar als alumnes són Els contes a 
la vora del foc, els quals formen part de 
la nostra herència cultural en l’àmbit po-
pular. Des de molt antic, els més joves 
de la família s’arraulien davant d’una llar 
de foc i escoltaven les rondalles que els 
explicaven un adult de la família, gene-
ralment l’avi o l’àvia. La nostra tradició 
disposa d’un important recull popular 
de rondalles, de transmissió oral i amb 



una finalitat moral, moltes de les quals 
ens han arribat fins avui en dia. Fins i 
tot els famosos Pastorets que es repre·
senten des de l’època medieval al Nadal 
a les terres de parla catalana comencen 
la història quan una àvia els explica una 
rondalla, en la qual s’endinsen dos joves 
pastorets. A la novel·la Pa negre, l’àvia 
de l’Andreu i la Ploramiques, la seva co·
sina, explica rondalles a la família:

“A la nit, abans de pujar a dormir, (...) 
demanàvem a l’àvia Mercè que ens ex-
pliqués les històries del bosc, millor si era 
una de les que feien venir por. (...) L’àvia 
Mercè somreia, comprensiva, i encetava 
la història que li demanàvem. Les sabíem 
totes, ens les havia explicades molts cops. 
Les millors eren la de la noia degollada al 
mig del bosc quan tornava amb les com-
panyes de la fàbrica del poble de la mare, 
la dels herois de la batalla de Stalingrad, 
que no van deixar cap alemany viu, la de 
la vella de la masia del Cós que es va que-
dar sola una nit i se li va aparèixer el di-
moni per emportar-se-la viva a l’infern, de 
la Josephine Baker i el vestit de plàtans 
que li tapava les vergonyes...”

Finalment, crec que podria ser interes·
sant tractar també amb l’alumnat un 
dels assumptes centrals de la novel·la: 
el drama que viu la família de l’Andreu 
per la condemna a mort del pare. Un 
tema força ampli, que ens portaria a 
parlar del drama de qualsevol execució, 
de les morts innecessàries i gratuïtes, i 
de com ho viuen les famílies que tenen 
un condemnat a mort. A tal efecte he 
triat el fragment de la novel·la que crec 
que resulta més colpidor i exemplifica 
de manera molt clara tots aquests senti·
ments. A partir del següent paràgraf es 
podria proposar un debat a classe sobre 
la justícia o injustícia, la legitimitat o no 
de la pena de mort.

“–Què més voleu? Ja el teniu mort! Esteu 
contents, ara? Me’l vau treure de casa sa 

i bo i me’l torneu desfet, malmès, sense 
vida. En què us beneficia la seva mort, 
m’ho voleu dir? Serveix per a alguna 
cosa? Jo us diré per a què serveix! Us ha 
servit per calmar l’enveja que porteu a 
dintre, per trepitjar un cop més els que 
no acoten el cap davant vostre. Si hi ha 
Déu, no crec que us perdoni! No us ho 
pot perdonar d’aquesta manera!”

I posteriorment hi afegeix;

“–I a mi, què em queda ara? Com em dei-
xeu a mi? M’havíeu de matar amb ell, al 
seu costat... Per què m’heu deixat sola? 
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No us atreviu encara a matar una dona? 
Què ha fet ell que no hagi fet jo, m’ho vo-
leu dir? Jo no ho entenc, ho enteneu vos-
altres? Expliqueu-m’ho, m’agradaria que 
m’ho expliquéssiu! Pensava com pensa-
va..., i què? No podem pensar, nosaltres? 
Jo us diré què penso: penso que m’heu 
esguerrat la vida, perquè en Lluís era la 
meva vida, i sense ell... Si això us agrada 
és que no mereixeu viure, el que merei-
xeu és que els vostres fills us escupin a la 
cara... Em feu fàstic!” 

Emili Teixidor és un dels escriptors més 
reconeguts de la llengua catalana i un 
dels clàssics moderns de la literatura 
infantil i juvenil. La seva obra ha rebut 
diversos premis en els diferents gèneres 
conreats. Algunes de les seves novel·les 
han estat triades per treballar a l’En·
senyament Secundari des de fa molts 
anys, com és el cas de la novel·la ju·
venil L’ocell de foc, la qual sovint ha es·
tat lectura bàsica per al Batxillerat. Pa 
negre ha estat guardonada amb els pre·
mis Lletra d’Or i el Premi Nacional de 
Literatura durant l’any 2004. Amb Pa 
negre ha creat una fita en la història de 
la literatura catalana, concretament en 
el de la narrativa, i ha aconseguit un èxit 
singular no sols en el cinema en català, 
sinó  també a l’Estat espanyol, i fins i tot 
n’ha ultrapassat les fronteres. 



La novel·la 
Olor de colònia a la televisió

Sílvia Alcàntara ens ofereix unes confessions intimistes sobre l’ofici d’escriure i sobre 
els orígens i la creació dels personatges de la seva novel·la, Olor de colònia, ara por-
tada a la pantalla. Literatura i cinema, dos llenguatges complementaris al servei de la 
comprensió de la realitat.

Escriure una novel·la i que interessi a 
un editor, venint d’una persona desco·
neguda, ja és un pas important. Que te 
la publiqui i després que estigui més de 
vuitanta setmanes dintre les deu novel·
les més venudes, sembla impossible. 
I ha succeït això tot i que, sovint, em 
costi de creure. Però que, a més a més, 
una productora t’ofereixi la possibilitat 
d’adaptar·la per fer·ne una sèrie televisi·
va, gairebé es converteix en un miracle.

I tot va començar perquè un dia vaig 
decidir que volia aprendre a escriure la 
meva llengua. La dels pares i els avis. 
La de casa nostra. I entremig dels pro·
noms febles i les esses sonores i sordes 
vaig descobrir que no en tenia prou de 
saber·les utilitzar, que volia anar més 
enllà. I buscant, buscant, vaig descobrir 
la força de la paraula –l’eina més potent 
que ha dissenyat la humanitat– i ja m’hi 
vaig quedar empresonada per sempre.

I les paraules em van permetre –amb 
una dosi d’imaginació i una part de tèc·
nica– confegir històries que alhora em 
servien per expressar sentiments. I així 
varen néixer les ganes d’escriure. Tot i 

que aquestes ganes d’escriure crec que 
només poden sortir de la necessitat.

I si tenim en compte que escriure és 
narrar un desig, una il·lusió, una quime·
ra, un somni, potser es podria dir que 
des de temps immemorials les persones 
l’hem sentit, aquesta necessitat.

I permeteu·me ara que faci un incís so·
bre l’origen d’aquesta necessitat.

SÍLVIA ALCÀNTARA

Escriptora

“SI TU NO T’EMOCIONES, ÉS MOLT DIFÍCIL 

QUE PUGUIS EMOCIONAR QUI ET LLEGEIX”
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Vivim la gran aventura de la nostra exis·
tència i gastem el temps moltes vegades 
sense adonar·nos de la nostra capacitat 
somniadora i de la necessitat de com·
partir·la. 

Les nostres àvies, potser treballadores 
en alguna indústria o pageses o mes·
tresses de casa, que probablement ni 
tan sols sabien de llegir ni d’escriure, 
però que sí que coneixien els secrets de 
l’ànima humana, en part, en són les res·
ponsables, d’aquesta necessitat.

Qui no recorda una àvia a la vora del 
foc amb els dits bonyeguts per l’artrosi, 
sargint mitjons amb una agulla saquera, 
perquè la vista ja no li permetia d’en·
filar una agulla normal, tot desgranant 
contes de prínceps i fades, de serps 
encantades, d’estrelles misterioses, de 
formigues que demanaven explicacions 
a Déu?

Qui no recorda un avi mentre prenia la 
fresca davant del portal de casa, assegut 
en una cadira baixa de boga una mica 
espellofada de sota el cul, tot prement 
el tabac a la cassoleta de la pipa, men·

tre explicava les històries i aventures de 
la seva joventut?

I qui no recorda la canalla asseguda a la 
seva vora escoltant. Escoltant i fent cór·
rer la imaginació. En part, perquè s’hi 
sentien reflectits. I els semblava que tot 
plegat els donava respostes a aquelles 
preguntes que no havien gosat fer mai 
a ningú.

Quantes giragonses no he fet per dir que 
les tècniques, que són tan útils per fer 
néixer una novel·la i desenvolupar·la per·
què pugui arribar a bon port, no servirien 
de res si no hi hagués hagut abans aques·
ta necessitat que t’obliga a escorcollar·te 
l’ànima, a despullar·te i a treure tot el 
que portes dins.

He parlat moltes vegades del camí que 
em va dur a escriure la novel·la.

Del que ja no he parlat tant és de com 
el vaig fer, aquest camí, i de les seves 
dificultats. 

Potser en aquest ofici, on es troba la di·
ficultat més gran és a l’hora de perfilar 
els personatges; has de tenir la valentia 
de mirar·te de fit a fit i saber interiorit·
zar·los tots. Has d’anar molt endins de 
tu i t’has de saber posar·te a la seva pell 
i emocionar·te. Si tu no t’emociones, és 
molt difícil que puguis emocionar qui et 
llegeix.

“HE POGUT COMPROVAR COM UNA 

PARAULA, UNA SOLA, DE VEGADES ELS 

COSTAVA DE CONVERTIR-LA EN IMATGE”



Perquè això és el que fa un bon lector; 
a través de les paraules que ha escrit 
un altre, s’encara amb la veritat, amb la 
seva veritat. Aquella que li ha suggerit 
allò que està llegint.

Com neix Olor de colònia?

Des del començament de la meva aven·
tura literària ja portava de cap explicar 
la història de la gent que havia viscut a 
les colònies. Per una raó molt senzilla: jo 
formava part d’aquell col·lectiu. Era una 
més de les persones que van viure en 
aquell lloc i en una època determinada. 
Tot i que quan vaig decidir escriure·la, 
desconeixia que aquest tema no s’havia 
tocat mai, almenys en la ficció.

Però sí que era conscient que les colò·
nies tal com havien estat concebudes ja 
no existien, i que si no ho explicàvem les 
persones que ho havíem viscut, podria 
quedar en l’oblit.

I mentre aprenia aquestes tècniques tan 
útils per conrear una narració, el meu 
cap no parava de buscar, flairar, ima·
ginar. Imaginar històries, buscar perso·
natges versemblants que m’ajudessin a 
bastir, a través de la ficció, el que real·
ment volia explicar: el que passava a les 
colònies tèxtils. On la gent vivia tenalla·
da en les seves pors. On les relacions so·
cials estaven amanides amb la condes·
cendència i el despotisme que exercien 
els amos. Uns amos que es disfressaven 
de pares atents, protectors, per poder–te 
treure el màxim profit.

I així va néixer Olor de colònia. I així 
va ser com vaig anar confeccionant un 
personatge com la Teresa. La vaig bastir 
amb un amor impossible. I que la seva 
família hi tingués alguna cosa a veure. 
Amb un pare ocellaire, en un moment 
de desesperació, ella es revela contra 
ell i obre les gàbies dels ocells per do·
nar·los la llibertat que els era negada.

Visualitzava així el fet de sentir·se pre·
sonera, engabiada. Un sentiment que es 
respirava en aquell lloc que, per a molts 
dels qui hi van viure, resultava angoi·
xant.

Hi ha un altre personatge que també 
incideix en aquest tema de la llibertat: 
la Cèlia. Ella simbolitza dos dels proble·
mes més greus que, al meu entendre, 
hi havia a les colònies: aquesta manca 
de llibertat que venia, d’una banda, dels 
amos, els quals controlaven les vides 
dels treballadors a través de l’ensenya·
ment, i per l’altra, venia dels mateixos 
treballadors, els quals, pel fet de viure 
en un lloc tancat i claustrofòbic, estaven 
immergits en una xafarderia asfixiant.

També el Climent, el gran personatge trà·
gic d’aquesta novel·la, és víctima d’uns 
costums: com que és l’hereu, no pot dei·

La novel·la  Olor de colònia, de Sílvia Alcàntara  –més 
de vuitanta setmanes al davant de la llista de llibres 
més venuts– ha estat adaptada al llenguatge audio-
visual per Televisió de Catalunya i Diagonal TV, sota 
la direcció del veterà Lluís Maria Güell –responsable 
també del format televisiu de Les veus del Pama·
no, de Jaume Cabré– i una colla d’intèrprets ben 
coneguts del teatre, el cinema i les sèries de la pe-
tita pantalla. Els figurants de l’obra provenen de les 
poblacions veïnes. Potser a finals d’any ja es podrà 
veure aquesta producció en dos capítols de noranta 
minuts de durada cadascun.

La Colònia Vidal, al terme municipal de Puig-reig, 
una de tantes colònies industrials instal·lades a les 
voreres del riu Llobregat i d’altres rius, ha servit 
de plató per narrar una història personal i social 
pròpia d’una forma de vida i de treball en el sector  
tèxtil de mitjans del segle passat. Però a la novel-
la, la història de la Teresa, la protagonista, s’ubica 
en una imaginària Colònia Viladomat. Avui, la Co-
lònia Vidal forma part del sistema del Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya, amb seu central 
a Terrassa.

31

maig-juny ´12 363

M
M O N O G R À F I C



32

xar els pares. I ha de veure com la dona 
que estima es casa amb un altre. 

Víctima d’una educació servil: el “sí se·
nyor” és l’expressió que fa servir més 
aquest personatge. 

Víctima d’un complot: l’ascendeixen no·
més amb l’única finalitat de fer·lo servir 
de cap de turc, si ho creuen necessari. 
I, sobretot, víctima de les seves pròpies 
pors i la seva covardia.

Un altre dels personatges cabdals d’a·
questa narració és el Bernat, el vigilant.

Hi ha moments en la novel·la que el 
Bernat, vigilant·missatger, és com el fil 
conductor de la història. Va d’un cantó a 
l’altre portant encàrrecs i reconduint els 
altres personatges. També tenim el Ber·
nat·escombriaire; mentre recull les dei·
xalles dels habitants de la colònia ens va 
mostrant la seva brutícia i les seves mi·
sèries. Però també és una persona que 
encarna la solitud: la seva relació amb la 
Moreua, la mula amb qui comparteix la 
vida i les confidències sobre l’amor im·
possible que sent per la Quitèria. I pot·
ser el més essencial: la relació d’amistat 
que té amb el Climent. El personatge 
del Bernat, al principi, l’anava retocant 
segons les necessitats de la història, fins 
que va arribar un moment que ell ma·
teix va agafar les regnes del seu destí i 
va començar a caminar tot sol. I jo no·
més l’havia d’anar seguint, observant i 
escoltant. Es podria dir que és un dels 
personatges que més em va ajudar en el 
desenvolupament de la novel·la.

I també hi ha un element que surt en la 
novel·la i que voldria destacar. Per mi és el 
més important: el pont. Perquè és el con·
trapunt a la por, el contrapunt a totes les 
relacions malaltisses i enverinades que 
s’hi troben. El pont que uneix dos camins, 
que ajuda a travessar un rierol. El pont que 
és entesa, trobada i també reconciliació.

I tot això ha sortit d’una vivència profun·
da, d’una il·lusió per explicar·la, però, 
sobretot, ha sortit del que us parlava al 
començament: de la necessitat! Que és, 
al meu entendre, el que fa néixer una 
novel·la. 

Si tenim en compte que Olor de colò-
nia és la primera novel·la que m’han 
publicat, el camí que va anar fent a les 
llibreries era nou per a mi. Com també 
ho era el recorregut per les biblioteques, 
instituts, centres de Normalització Lin·
güística, clubs de lectura, etc. 

I, sobretot, encara ho era més el fet que 
s’hagués de convertir en una minisèrie 
televisiva.

Durant més d’un any l’he viscut, aquest 
miracle. He vist com s’anaven confec·
cionant els guions. Com professionals 
del guionatge entraven dins dels meus 
personatges, se’ls feien seus, els feien 
moure d’una manera diferent, els adap·
taven al llenguatge televisiu. He pogut 
comprovar com una paraula, una sola, 
de vegades els costava de convertir·la 
en imatge. I això m’afalagava. Afalaga·
va aquesta vanitat que tota persona que 
escriu té quan assegura que una paraula 
val més que mil imatges.

Ha estat una experiència molt interes·
sant i espero que la capacitat que té la 
televisió de promocionar un article, ac·
tuarà positivament de cara a les perso·
nes que encara els agrada de llegir. Els 
agrada endinsar·se en una obra literària 
que reconstrueix un món. Un món que 
vol conservar els valors d’una època de·
terminada del nostre país.



Comparació cinema-novel·la 

La comparació entre cinema i novel·la ha 
estat un tema molt debatut i tractat des de 
diferents punts de vista i a molts nivells, 
des dels més acadèmics fins als més po·
pulars. Tota persona que ha llegit una 
novel·la i n’ha vist després l’adaptació ci·
nematogràfica té una opinió al respecte 
que sol ser desfavorable a aquesta darre·
ra. Hi ha un acudit que presenta dues ca·
bres que estan menjant restes de cel·
luloide i una diu a l’altra: “Què tal, t’agra·
da la pel·lícula?”. I l’altra respon: “Està 
bé, però em va agradar més el llibre”. 

Novel·la i cinema tenen punts en comú 
i, a la vegada, presenten diferències im·
portants. Una de les diferències, de la 
qual ens ocuparem en aquest article, és 
la que afecta la longitud i, per tant, les 
característiques dels arguments. 

Tant la novel·la com el cinema són for·
mes artístiques narratives que expliquen 
una història (fictícia normalment) que 
ha de ser consumida pel receptor durant 
un període de temps. En aquest darrer 
sentit, són formes d’art temporals, que 
es desenvolupen al llarg d’un període de 
temps determinat, diferents de formes 
d’art estàtiques com la pintura o l’escul·
tura. 

Els films solen ser consumits en un perí·
ode temporal limitat i força estable, que 
sol oscil·lar entre els 90 i els 120 mi·
nuts. La novel·la, en canvi, presenta una 

Novel·la i cinema tenen punts en comú i a la vegada presenten diferències importants. 
Una de les diferències, de la qual ens ocuparem en aquest article, és la que afecta la 
longitud i, per tant, les característiques dels arguments. 

JAUME MACIÀ

Cap d’estudis de l’Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya
Universitat de Barcelona
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altíssima variabilitat en aquest sentit. 
Algunes novel·les, com La metamorfosi 
de Franz Kakfa, podran ser llegides en 
poc més de dues hores, un temps sem·
blant al que demana un film, i, en can·
vi, altres novel·les, com Guerra i Pau de 
Tolstoi, demanaran al lector un nombre 
molt superior d’hores, un nombre que 
pot arribar a superar la trentena. 

Aquesta diferència temporal farà que 
determinats arguments siguin més ade·
quats per al cinema i que altres ho si·
guin més per a la novel·la. Definirem a 
continuació alguns tipus d’argument, 
els més habituals, per després veure 
quins són més propicis per a les dues 
formes narratives de què ens ocupem i, 
així, establir diferències entre elles. 

Argument causal

Es tracta d’un argument que explica els 
intents d’un protagonista per aconseguir 
un objectiu. Presenta unitat d’acció (el 
protagonista persegueix un sol objectiu); 
causalitat (les escenes se succeeixen no 
de forma aleatòria, sinó a través d’una 
relació de causa·efecte, de manera que 
l’escena dos és conseqüència de la u i, a 
la vegada, causa de la tres), i presència 
creixent d’obstacles (el protagonista ho 
té cada cop més difícil per aconseguir el 
seu objectiu). L’argument causal sol te·
nir una estructura que recolza en quatre 
elements:

1. Plantejament

2. Incident desencadenant

3. Complicacions

4. Desenllaç

Aquesta estructura pretén despertar i 
mantenir l’atenció involuntària de l’es·
pectador sense que aquest s’hi hagi 
d’esforçar. L’element clau per mantenir 

aquesta atenció és la presència d’un in·
terrogant obert (aconseguirà el protago·
nista el seu objectiu?) que es manté des 
de l’incident desencadenant fins poc 
abans del desenllaç. Quan l’atenció co·
mença a decaure durant el segon acte, 
perquè el protagonista s’acosta a la con·
secució del seu objectiu, apareixen una 
o diverses complicacions que reactiven 
l’interrogant i recuperen l’atenció. 

Tant la novel·la com el llargmetratge 
han fet servir de manera molt freqüent 
l’argument causal, ja que les dues for·
mes narratives són perfectament ade·
quades per desenvolupar un argument 
d’aquest tipus, que s’ajusta molt bé als 
90 o 120 minuts que poden suposar 
tant el visionat del film com la lectura 
de la novel·la. Bona part dels films més 
taquillers, com En busca del arca perdi-
da (Riders of the Lost Arc, Steven Spiel·
berg, 1981), tenen un argument causal. 
El plantejament ens mostra el protago·
nista, Indiana Jones, fent classe a la 
universitat. L’incident desencadenant 
es produeix quan un parell d’homes li 
encarreguen de trobar l’Arca de l’Alian·
ça. L’interrogant obert és: “Aconseguirà 
Indiana Jones trobar l’Arca?”. El segon 
acte es desenvolupa a través de com·
plicacions successives: el protagonista 
troba l’Arca, però els nazis l’hi prenen i 
el deixen tancat dins d’una cova; la re·
cupera, però l’hi tornen a prendre i és 
fet presoner, fins que finalment pot ob·
tenir·la. Al desenllaç, veiem com l’Arca 
és dipositada en un gran magatzem ple 
d’objectes similars. Assassinat a l’Orient 
Express d’Agatha Christie és un exem·
ple de novel·la amb argument causal. El 
protagonista, Poirot, ha de descobrir qui 
ha estat l’assassí de Samuel Ratched. 

D’altra banda, el causal és també l’ar·
gument que el teatre ha desenvolupat 
de manera més profusa. Antígona de 
Sòfocles o Othello de Shakespeare en 
són dos exemples. De fet, teatre i ci·



nema coincideixen en alguns elements 
clau que separen aquestes dues formes 
narratives de la novel·la. En primer lloc, 
el teatre té, com el cinema, un temps 
limitat per explicar un argument (que 
també sol anar dels 90 als 120 minuts). 
En segon lloc, tant el teatre com el cine·
ma són arts representatives: uns actors 
interpreten l’acció en un escenari real, 
mentre que la novel·la no és represen·
tativa, sinó narrativa: el lector ha d’ima·
ginar els decorats, els personatges, les 
seves accions…

Argument descriptiu

Aquest és un argument que s’ocupa de 
la descripció d’un objecte, entès el ter·
me en un sentit ampli, el qual pot ser 
de naturalesa diversa (una persona, un 
espai, una societat). No hi ha un pro·
tagonista que persegueixi la consecu·
ció d’un objectiu i, per tant, no hi ha 
ni unitat d’acció, ni causalitat, ni cres-
cendo. L’argument es limita a presentar 
diversos atributs de l’objecte de descrip·
ció escollit per l’autor, i finalitza quan 
aquest creu que n’ha mostrat ja un nom·
bre suficient de característiques per tal 
que l’espectador se n’hagi pogut fer una 
imatge suficient. Així, un argument des·
criptiu que prengués com a objecte de 
descripció una ciutat qualsevol podria 
desenvolupar·se a través d’un seguit 
d’escenes que es desenvolupessin en 
una escola, una oficina de correus, una 
farmàcia, una estació de metro, un bar, 
un teatre, etc. 

El guió descriptiu apareix de manera 
més esporàdica en la ficció cinemato·
gràfica, segurament a causa que es trac·
ta d’un argument que demana un esforç 
per part de l’espectador per tal de man·
tenir l’atenció durant la projecció. Com 
a exemples de llargmetratge descriptiu 
podem esmentar Barrio (Fernando León 
de Aranoa, 1998), que retrata la vida 
d’un grup de preadolescents d’una bar·

riada de Madrid a través d’un conjunt 
d’escenes que ens ofereixen una imatge 
de la vida quotidana dels personatges, 
o Fresas salvajes (Smultronstallet, Ingmar 
Bergman, 1957), que ofereix un retrat 
d’un vell doctor, Isak, mentre viatja per 
anar a recollir un premi a la seva trajec·
tòria professional. Tampoc abunden les 
novel·les amb argument descriptiu, un 
exemple de les quals seria Miss Dallo-
way, que pren com a objecte de descrip·
ció el personatge de Clarissa i se centra 
en un dia de la seva vida. 

En canvi, on trobem més mostres d’ar·
gument descriptiu és en el cinema do·
cumental. Així, Berlín, sinfonía de una 
ciudad (Berlin Die Symphonie der Grobs-
tad, Walter Ruttman, 1927) és un docu·
mental que presenta diversos escenaris 
de la capital alemanya, des de primera 
hora del matí fins a darrera hora de la 
nit. Un altre documental clàssic, Nanuk 
el esquimal (Nanook of the North, Robert 
Flaherty, 1922) pren com a objecte de 
descripció el personatge que dóna títol a 
l’obra i ofereix una descripció de la seva 
vida quotidiana a través de la successió 
de diverses escenes, en les quals Na·
nook, entre altres coses, caça una mor·
sa, juga amb els seus fills o construeix 
un iglú. 

Argument ramificat

És una variant expandida del descriptiu. 
Se’n diferencia en el fet que els atributs 
no són escenes, sinó trames causals 
senceres, amb un menor o major grau 
de desenvolupament. No sol haver·hi un 
personatge que destaqui sobre els altres 

“UNA DE LES POSSIBILITATS QUE OFEREIX 

EL MUNTATGE ÉS, COM PASSA AMB LA 

PARAULA, LA D’ACCELERAR LA NARRACIÓ”
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i agafi el paper de protagonista, sinó que 
es presenta un nombre elevat de perso·
natges cada un dels quals és el protago·
nista de la seva trama. La novel·la Cien 
años de soledad, de Gabriel García Már·
quez, n’és un exemple. 

L’argument ramificat és més propi de la 
novel·la que del cinema per una qüestió 
òbvia de longitud. Una adaptació cine·
matogràfica completa d’una novel·la ra·
mificada com Cien años de soledad no 
és possible simplement perquè presenta 
un excés de material narratiu, inassumi·
ble en dues hores de representació.

No obstant això, el cinema pot utilitzar 
l’esquema d’argument ramificat, tal com 
es pot observar en el llargmetratge multi·
trama Vidas cruzadas (Short Cuts, Robert 

Altman, 1993). El film, que adapta de 
manera lliure diversos contes de Ray·
mond Carver, presenta fins a nou trames 
diferents que, juntes, confegeixen una 
descripció d’una societat. La diferència 
bàsica entre novel·la i cinema a l’hora de 
confeccionar un argument ramificat serà 
que la novel·la podrà presentar trames de·
senvolupades, d’una longitud considera·
ble, mentre que les trames d’un llargme·
tratge hauran de ser necessàriament re·
duïdes, poc desenvolupades. Així, una de 
les trames de Vidas cruzadas explica la 
història d’una parella que n’ha convidat 
una altra a sopar. Abans que la segona pa·
rella arribi, la dona confessa a l’home una 
infidelitat del passat. Sense que la com·
moció per aquesta revelació provoqui cap 
reacció especial de l’home, la trama se·
gueix amb l’arribada de la parella convi·
dada i el sopar entre els quatre personat·
ges, que s’allarga fins a l’endemà al matí. 
Es tracta, com es pot veure, d’una trama 
poc desenvolupada, que consta només de 
plantejament, incident desencadenant i 
desenllaç. 

Argument serpentejant

Presenta un protagonista clar, com el 
causal, però aquest protagonista no per·
segueix un objectiu concret. La història 
segueix un camí de corbes sense una 
direcció aparent. El protagonista pot 
tenir un desig, però sol ser poc intens. 
El relat ocupa molt territori de manera 
atzarosa, i el personatge central se sol 
trobar un seguit de personatges diver·
sos, representants de diversos estrats 
socials o tipus de personalitat. Algunes 
de les novel·les més celebrades presen·
ten aquest tipus d’argument: Don Quijo-
te de Cervantes o David Copperfield de 
Charles Dickens en són dos exemples. 
Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), 
adaptació d’una novel·la de Thackeray, 
és un exemple de film amb argument 
serpentejant.



Com el ramificat, aquest argument tam·
bé és més habitual en la novel·la que 
en el cinema, a causa, de nou, d’una 
longitud argumental que habitualment 
és excessiva i sobrepassa el límit de les 
dues hores de representació. 

Arguments ramificats i serpentejants en 
el cinema

Ara bé, quan el cinema es vol ocupar 
d’arguments ramificats o serpentejants 
la representació dels quals excedeix 
l’hora i mitja o les dues hores de projec·
ció, pot recórrer a dos mètodes per ac·
celerar el ritme de la narració: la paraula 
i el muntatge.

LA PARAULA

La paraula pot ser més ràpida que la re·
presentació, com es pot comprovar en 
aquest fragment del conte El inmortal, 
de Jorge Luis Borges:

Que yo recuerde, mis trabajos empe·
zaron en un jardín de Tebas Hekatóm·
pylos, cuando Diocleciano era empera·
dor. Yo había militado (sin gloria) en las 
recientes guerras egipcias, yo era tribu·
no de una legión que estuvo acuartela·
da en Berenice, frente al Mar Rojo: la 
fiebre y la magia consumieron a muchos 
hombres que codiciaban magnánimos 
el acero. Los mauritanos fueron ven·
cidos; la tierra que antes ocuparon las 
ciudades rebeldes fue dedicada eterna·
mente a los dioses plutónicos; Alejan·
dría, debelada, imploró en vano la mi·
sericordia del César; antes de un año las 
legiones reportaron el triunfo, pero yo 
logré apenas divisar el rostro de Marte. 
Esta privación me dolió y fue tal vez la 
causa de que yo me arrojara a descubrir, 
por temerosos y difusos desiertos, la se·
creta Ciudad de los Inmortales.1

1. BORGES, J. L. Obras completas I, p. 533. 

Si aquesta part de la història hagués 
de ser representada, ocuparia molt més 
temps del minut escàs que dediquem a 
llegir·la, i podria perfectament arribar a 
ser objecte d’un llargmetratge. 

Des dels inicis, el cinema ha fet ús 
d’aquest potencial de la paraula per tal 
d’accelerar el ritme de la narració. És 
una de les funcions que Gaudreault i 
Jost atribueixen ja als rètols del cinema 
mut: 

Los carteles resumen las acciones que 
no vemos o, es más, presentan ciertos 
planos como resúmenes de una du·
ración más larga (véase, más arriba, 
“El transporte de africanos a América 
siembra los primeros gérmenes de la 
desunión”). Permiten, pues, acelerar 
la temporalidad representada por el re·
lato visual.2

El cinema pot fer ús de la rapidesa narra·
tiva de la paraula de diferents maneres. 
En primer lloc, a través d’escenes dia·
logades (cosa que també fa de manera 
habitual el teatre). Es tractarà d’escenes 
expositives, en les quals es fa arribar a 
l’espectador a través de la paraula parts 
de la història que no es representaran. 

Un exemple d’això el podem trobar al 
film Las horas (The Hours, Stephen Dal·
dry, 2002), en una escena que té lloc 
en una estació de tren. Virginia Woolf 
se n’ha anat de casa sense que el seu 
marit ho sàpiga. El marit s’adona de la 
desaparició de la seva dona i corre a 
l’estació de tren. La troba allà i comen·
ça una discussió entre els dos a través 
de la qual l’espectador és informat dels 
antecedents de la seva relació i d’una 
part molt extensa de la vida de l’es·
criptora, que no serà representada en 
aquest film. En concret, l’espectador és 

2. GAUDREAULT, A.; JOST, F. El relato cinematográfico, 
p. 79. 
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assabentat de com era la vida de Woolf 
a Londres, plena de contacte social i de 
glamur, de com els seus desordres men·
tals van provocar que els metges acon·
sellessin que es traslladés a viure a un 
poble més petit, de com la parella es 
va traslladar a Richmond, on el marit va 
posar en marxa una impremta per poder 
publicar les novel·les de la seva dona, i 
de com, finalment, Woolf s’està consu·
mint en aquella petita ciutat. Al final de 
l’escena, el marit acceptarà el retorn a 
Londres. 

Pot recórrer també a la paraula escrita, 
de manera similar a la dels rètols del 
cinema mut. El llargmetrage Sin per-
dón (Unforgiven, Clint Eastwood, 1992), 
s’inicia amb el text següent, sobreim·
près a sobre d’un paisatge:

Era una joven atractiva y no sin opor·
tunidades matrimoniales. Por consi·
guiente, a su madre le partía el corazón 
que se casara con William Munny, un 
conocido ladrón y asesino, un hombre 
de carácter notoriamente inmoral y 
violento. Cuando ella murió, no fue a 
manos de él como había esperado su 
madre, sino de la viruela. Eso ocurría 
en 1878. 

I, en tercer lloc, pot recórrer a un narra·
dor (diegètic o extradiegètic). A La edad 
de la inocencia (The Age of Innocence, 
Martin Scorsese, 1993), sobre un pla 
estàtic d’una sala de ball, la veu d’una 

narradora extradiegètica informa del se·
güent:

La casa de los Beaufort era de las po·
cas de Nueva York con salón de baile. 
Ese salón, cerrado y sumido en la os·
curidad 364 días al año, compensaba 
cualquier mancha en el pasado de los 
Beaufort. Regina Beaufort era de una 
vieja familia de Carolina del Sur. Pero 
su esposo, que pasaba por inglés, era 
famoso por sus costumbres disipadas, 
su lengua viperina, y sus antecedentes 
misteriosos. Su matrimonio le asegura·
ba una posición social. Pero no nece·
sariamente respeto.

EL MUNTATGE

El muntatge ha estat considerat l’ele·
ment més característic de la narració 
cinematogràfica. Marcel Martin en parla 
en els termes següents:

Resulta evidente que el montaje (ve·
hículo del ritmo) es el concepto más 
sutil y, a la vez, fundamental de la es·
tética cinematográfica: en una palabra, 
su elemento más específico: podemos 
decir que el montaje es la condición 
necesaria y suficiente de la instaura·
ción estética del cine.3

Una de les possibilitats que ofereix el 
muntatge és, com passa amb la parau·
la, la d’accelerar la narració. Gràcies al 
muntatge, i sense fer ús de la paraula, 
el cinema pot aconseguir que el temps 
del relat sigui més breu que el temps de 
la història fent que entre presa i presa 
hi hagi una el·lipsi temporal (muntatge 
el·líptic): 

La elipsis desempeña funciones rítmi·
cas, dramáticas y narrativas. Los auto·
res cinematográficos contemporáneos 
cultivan la elipsis sistemáticamente 

3. MARTIN, M. El lenguaje del cine, p. 173.

“LA NOVEL·LA, PER TANT, ÉS UNA FORMA 

NARRATIVA MÉS LLIURE QUE EL CINEMA, JA 

QUE POT ABORDAR ARGUMENTS DE TOTA 

MENA SENSE CAP ALTRE CONDICIONANT 

QUE LA VOLUNTAT DE L’AUTOR”



con el fin de hacer más expedito el en·
cadenamiento de las acciones y facili·
tar a los espectadores la “lectura” de 
los filmes”.4

Gaudreault i Jost es refereixen també a 
aquesta capacitat del muntatge en par·
lar del que Genette anomena sumari, 
una possibilitat narrativa que consisteix 
en el fet que el temps del relat és més 
curt que el temps de la història:

El cine utiliza frecuentemente dicha 
configuración temporal con el fin de 
evitar detalles juzgados inútiles o de 
acelerar la acción.5

Un exemple d’aquest muntatge el·líptic 
per accelerar el ritme de la narració és el 
que podem observar a Ciudadano Kane 
(Citizen Kane, Orson Welles, 1941), en 
què, en poc més de dos minuts i grà·
cies a l’encadenament de sis escenes 
situades en el mateix espai, es narra un 
fragment molt més ampli de la història, 
que va des de l’enamorament inicial del 
protagonista i la seva dona fins a una 
relació de parella rutinària i en la qual 
no hi ha interès de l’un per l’altre:

CIUDADANO KANE (fragment)

1. Kane i la seva dona acaben de 
tornar d’una festa. Ell li porta 
l’esmorzar i explica que se’n va 
al diari a treballar. Ella li demana 
que es quedi a casa amb ella, i ell 
s’hi queda. 

2. Els dos personatges esmorzen. La 
dona es queixa que el dia anteri·
or va dir que anava deu minuts al 
diari i s’hi va quedar tota la nit. 

3. Esmorzant, la dona li retreu que 
ataqui el president dels EUA (el 

4. GARCÍA JIMÉNEZ, J. Narrativa audiovisual, p. 186. 

5. GAUDREAULT, A.; JOST, F. Op. cit., p. 127. 

seu oncle) al seu diari. Ell repli·
ca que el president és un ximple 
i que aviat ell serà el nou presi·
dent. 

4. Esmorzant, la parella discuteix 
sobre un regal que Bernestein ha 
fet a un fill seu. 

5. Esmorzant, i sense que sapiguem 
de qui estan parlant, Kane replica 
a la seva dona que aviat pensaran 
el que ell vulgui que pensin. 

6. Esmorzant, els dos personatges ja 
no s’adrecen la paraula; llegeixen 
el diari. 

LA COMBINACIÓ DE PARAULA              
I MUNTATGE

La combinació dels dos elements pot 
permetre al cinema fragments d’una 
gran rapidesa narrativa, en els quals la 
paraula i la imatge es complementen 
per tal d’accelerar en gran manera el rit·
me de la narració. 

Barry Lyndon comença amb una escena 
en què es representa com el pare del 
protagonista mor en un duel mentre un 
narrador extradiegètic informa del se·
güent:

El padre de Barry había sido educado, 
como muchos otros hijos de familia no·
ble, para el ejercicio del Derecho. Y sin 
duda habría llegado a ser una eminen·
cia en su profesión de no haber muerto 
en un duelo motivado por la compra de 
unos caballos.

La segona escena mostra el protagonis·
ta, Barry, de jove, passejant amb la seva 
mare, mentre el narrador explica el se·
güent:
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Después de la muerte de su esposo, la 
madre de Barry vivió tan virtuosamen·
te que nunca pudo ser objeto de di·
famación. Más de un hombre, antaño 
víctima de los atractivos de la soltera, 
renovó entonces su expresión de amor 
a la viuda. Pero ella rechazó toda oferta 
de matrimonio, declarando que ahora 
vivía sólo para su hijo y la memoria de 
su santo difunto.

La tercera escena mostra el protagonista 
jugant a cartes amb una noia, i el nar·
rador exposa el següent, abans que co·
menci el diàleg en estil directe entre els 
dos personatges:

¡El primer amor! ¡Cómo transforma a 
un muchacho! ¡Qué magnífico secreto 
lleva en su interior! La tierna pasión 
fluye instintivamente del corazón de un 
hombre. Ama como canta un pájaro o 
florece una rosa en la naturaleza.

Gràcies a la combinació de paraula i 
imatge, i en tres minuts de film, Kubrick 
pot explicar la mort del pare del prota·
gonista, la seva infantesa al costat de la 
seva mare, que va preferir no tornar·se a 
casar per poder·se dedicar a ell, i el seu 
primer enamorament, i pot fer·ho amb 
una dosi suficient, tot i que baixa, de 
representació. 

En definitiva, l’aspecte clau és que el 
cinema té un temps limitat, i la novel·la, 
no. La novel·la, per tant, és una forma 
narrativa més lliure que el cinema, ja 
que pot abordar arguments de tota mena 
sense cap altre condicionant que la vo·
luntat de l’autor. La limitació temporal, 
en canvi, fa que, dels arguments que 
hem vist, uns siguin més propicis que 
els altres per a la ficció cinematogràfica. 

Els dos primers tipus d’argument dels 
quals hem parlat, el causal i el descrip·
tiu, són adequats tant per a un llargme·

tratge com per a una novel·la, ja que les 
seves característiques narratives s’ajus·
ten a la durada mitjana d’una represen·
tació cinematogràfica. En canvi, els dos 
darrers, el ramificat i el serpentejant, 
són totalment adequats per a la novel·la, 
que no té límit temporal, però presenta·
ran problemes a l’hora d’intentar enca·
bir·los en un guió cinematogràfic. Com 
hem vist, però, amb l’ús de la paraula i 
del muntatge, el cinema es pot ocupar 
d’arguments extensos i explicar històries 
ramificades o serpentejants. 

En fer ús de la paraula a través de veus 
de narrador diegètiques o extradiegèti·
ques, però, el cinema s’acosta a la lite·
ratura, és a dir, deixa de ser una forma 
d’art representativa i s’apropa al terreny 
de la narrativitat. Robert McKee, autor 
de Story: Substance, Structure, Style and 
Principles of Screenwriting, manual de 
guió de referència, afirma, de manera 
despectiva, en parlar de l’ús del narrador 
extradiegètic a La edad de la inocencia, 
que aquest film no és res més que una 
novel·la il·lustrada, cosa que ell consi·
dera negativa, fins al punt d’afirmar que 
films com aquest porten a la mort del 
cinema. 

El marc audiovisual més adequat per 
als arguments serpentejants i ramificats 
són les sèries televisives, com es pot 
comprovar en sèries com The Sopranos 
(David Chase, 1999·2007) o The Wire 
(David Simon, 2002·2008), de 86 i 60 
episodis respectivament, que disposen 
d’un marc temporal suficient per fer·se 
càrrec d’arguments “novel·lístics”. Però 
aquest ja és un altre tema… 



Cinema i literatura. 
Apunts sobre l’adaptació 
cinematogràfica

L’article tracta de l’adaptació cinematogràfica de l’obra literària i dels aspectes que 
intervenen en la posada en escena, de les articulacions i dels recursos del muntatge 
de les imatges.

Les relacions del cinema amb la lite·
ratura han estat sempre presents en 
l’elaboració de les distintes poètiques i 
pràctiques cinematogràfiques, desenvo·
lupades en el transcurs de la història del 
cinema. Des dels primers manifestos, 
publicats en les primeres dècades del 
segle xx, fins a l’actualitat, el cinema ha 
tractat de definir les seves potencialitats 
creatives com a art autònom o en relació 
amb el sistema general de les arts. 

Un dels aspectes més debatut ha estat 
la seva vinculació amb la novel·la com 
a art de la narració i amb el teatre com 
a art de l’escena. Aquesta doble ves·
sant narrativa i escenogràfica es dóna 
en qualsevol film en tant que és sempre 
una visualització d’accions o situacions 
que es desenvolupen en el temps, però 
la seva diferenciació permet concretar el 
nostre comentari en algunes de les mo·
dalitats de l’adaptació d’un text escrit 
(novel·la) i d’un text escenificat (teatre).

Significat del terme adaptació

Abans de centrar·nos en la problemàti·
ca concreta de les diverses modalitats 
d’adaptacions, cal precisar el significat 
del terme. L’adaptació cinematogràfica 
d’una obra literària significa incorporar 

MERCÈ COLL

Catedràtica de Filosofia 
a l’IES Flos i Calcat i professora associada 
del Departament de Teoria de la Literatura 
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un sistema de significació a un altre, és 
a dir traslladar una obra construïda des 
d’una estructura significant determina·
da a un nou sistema de significació. En 
aquet transvasament hi ha sempre un 
treball de traducció o d’interpretació, 
en el qual intervenen diversos factors, 
des dels criteris d’elecció de l’obra i, per 
tant, els de la seva lectura·interpretació, 
fins a les consideracions sobre les possi·
bilitats del nou mitjà utilitzat per donar 
significació als aspectes de l’obra ele·
gida.

Potser el terme que expressa més bé la 
complexitat d’aquest treball és el de re-
escriptura, un tornar a escriure amb els 
recursos cinematogràfics allò que va ser 
escrit en paraules, narrades o dramatit·
zades. La fidelitat, que usualment es va·
lora com un dels elements determinants 
de l’adaptació, no pot limitar·se a l’argu·
ment de l’obra, al resum del contingut 
de la història que explica; entre altres 
raons, perquè la història rep la seva sig·
nificació de la forma en què s’expressa 
i estructura. La tradicional dicotomia 
entre forma i contingut és totalment 
insostenible quan parlem del significat 
d’una obra. Allò que diu l’obra és la for·
ma mateixa en la qual es diu, en el com 
es presenta i és significada.

Des d’aquesta perspectiva, la valora·
ció d’una adaptació literària amplia el 
seu camp d’acció als criteris que s’han 
utilitzat en l’elecció de l’obra literària i 

aquells que han guiat el seu treball de 
lectura i, per descomptat, a l’ús dels 
recursos expressius del cinema per do·
nar forma als aspectes elegits de l’obra 
literària que es vol adaptar. Aquestes 
consideracions ens indiquen que tota 
adaptació és testimoni d’una recepció 
de l’obra literària i a la vegada resultat 
del mitjà utilitzat.

Al voltant d’aquesta complexitat que té 
el terme adaptació s’han elaborat diver·
ses teories que donen la prioritat als as·
pectes semiòtics o pragmàtics del text 
literari, o que apunten als aspectes cre·
atius que el cinema possibilita tant res·
pecte als seus propis recursos com als 
de l’obra literària original. El resultat, 
en tot cas, és una nova obra que amplia 
les possibilitats de significació de l’obra 
original i que, per tant, es converteix en 
un objecte d’anàlisi per si mateixa, sen·
se necessitat de referir·se constantment 
a l’obra literària. Aquesta autonomia de 
l’obra cinematogràfica no vol dir que 
es prescindeixi del seu referent literari, 
sinó que simplement aquesta vinculació 
és un element més a considerar com a 
part constituent  de l’obra fílmica trac·
tada.

Definitivament, l’adaptació cinematogrà·
fica deixa de ser una còpia valorada pel 
seu grau de “fidelitat” i es transforma en 
un acte creatiu i dinamitzador de la prò·
pia creativitat del mitjà cinematogràfic.

L’escriptura cinematogràfica

Tal com hem dit, centrarem la nostra re·
flexió en la narració i en l’escenificació, és 
a dir en la representació de l’espai i l’es·
tructuració del temps, els dos elements 
determinants del relat fílmic. En definiti·
va, parlarem de la posada en escena i del 
muntatge com a elements claus de l’es·
criptura cinematogràfica, entenent el ter·
me escriptura en el sentit que li dóna Ro·
land Barthes en parlar de literatura:

“PARLAR DE REPRESENTACIÓ D’UNA OBRA 

TEATRAL EN EL CINEMA SIGNIFICA ALGUNA 

COSA MÉS QUE IL·LUSTRAR UN TEXT 

TEATRAL O FILMAR-NE 

LA REPRESENTACIÓ”



Entiendo por literatura no un cuerpo o 
una serie de obras, ni siquiera un sector 
de comercio o de enseñanza, sino la gra-
fía compleja de las marcas de una prác-
tica, la práctica de escribir. Veo entonces 
en ella esencialmente al texto, es decir, 
al tejido de significantes que constituye la 
obra, puesto que el texto es el afloramien-
to mismo de la lengua, y que es dentro de 
la lengua donde la lengua debe ser com-
batida, descarriada: no por el mensaje 
del cual es instrumento, sino por el juego 
de las palabras cuyo teatro constituye. 
Puedo decir entonces indiferentemente: 
literatura, escritura o texto.1

Hem volgut reproduir les paraules de 
Barthes perquè resumeix el que hem 
apuntat fins ara sobre el caràcter i les 
determinacions de l’adaptació, i perquè 
a la vegada situa els paràmetres teòrics 
des dels quals elaborem les nostres ano·
tacions. 

Els comentaris que presentem sobre 
els elements que intervenen en la posa·
da en escena i en les articulacions del 
muntatge de les imatges s’inscriuen en 
el marc teòric de la definició de Barthes. 
Considerem el text fílmic com a teixit de 
significants que remet a la intervenció 
d’un subjecte, tant pel que fa a la seva 
creació (remet al treball d’actualització 
dels possibles del llenguatge, per tant a 
un posicionament respecte al dir i a la 
cosa dita) com a la seva lectura per part 
del receptor (remet al treball de traduc·
ció –interpretació, assimilació– del que 
diu el text). En els dos casos el text és 
productivitat en el sentit de ser el teatre 
d’una productivitat, la de l’autor i la del 
lector. Un cop més recordem la comple·
xitat de l’adaptació per tal d’entendre 
la productivitat del text de la qual parla 
Barthes. Efectivament, l’adaptació és 

1. BARTHES, R. Lección inaugural de la cátedra de semio-

logía literaria del Collége de France. Mèxic: Siglo XXI 

Editores, 1982, p. 123. 

productivitat en tant que procés d’inter·
pretació i creació en què es posa en joc 
el subjecte o, més ben dit, la parla d’un 
subjecte a través de la qual expressa la 
seva posició respecte al text llegit i al 
mitjà en el qual el reescriurà. 

La posada en escena

Aquest terme teatral aplicat al cinema 
indica una concepció determinada sobre 
l’autoria de la representació cinemato·
gràfica i, per tant, sobre el caràcter dis·
cursiu de les imatges. El registre del que 
ha estat davant la càmera deixa de ser 
una simple captació del que hi ha i es 
converteix en una construcció.

La representació mimètica abandona 
el seu estatus de mirall i passa a ser el 
resultat d’un treball de significació de 
la realitat, sigui aquesta directament re·
gistrada o expressament construïda per 
ser filmada.

En aquest punt es torna a recuperar el 
concepte de forma com a element deter·
minant de la significació de les imatges, 
del seu contingut. Respecte a l’escena, 
consistirà a organitzar tots els elements 
visuals que configuren l’espai, així com 
l’organització del temps dramàtic amb 
el qual es dóna forma a l’acció repre·
sentada. Els punts de vista adoptats 
en l’escenificació dramàtica de l’acció 
indiquen la visió o perspectiva des de 
la qual s’aborda un esdeveniment. Pot 
ser la tensió conflictiva entre els perso·
natges o la seva relació afectiva, com 
també la seva vinculació o estranyesa 
davant una realitat que els toca viure. 
Reaccions i afectes queden situats  per 
la distància de la càmera, per l’angle 
de visió, pels moviments de la càmera 
en consonància o dissonància respecte 
al moviment dels personatges; i, final·
ment, per l’articulació dels diferents 
punts de vista que componen l’escena 
i que determinen la posició que ocupa 
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l’espectador en aquest teixit de signifi·
cants, una posició interna o externa a 
l’escena representada. 

Parlar de representació d’una obra tea·
tral en el cinema significa alguna cosa 
més que il·lustrar un text teatral o fil·
mar·ne la representació. Pot indicar, 
també,  un ús de l’obra adaptada com a 
contingut argumental, total o parcial, de 
la pel·lícula. Aquesta inclusió pot tenir 
diverses funcions de contrast o comple·
ment, com per exemple les que tenen 
aquelles obres que són representades 
pels personatges de la pel·lícula i que 
intervenen com a part fonamental de la 
trama. Aquest ús pot ser l’element com·
paratiu entre els dos sistemes de repre·
sentació, el teatral i el cinematogràfic, 
i servir per expressar una determinada 
visió de la societat com a mascarada o 
per destacar la funció pedagògica de la 
representació com a espai de presa de 
consciència de la situació viscuda. 

També pot produir·se un efecte de tea-
tre sense que necessàriament es tracti 
d’una adaptació teatral, com per exem·
ple utilitzar una convenció teatral (la 
interpel·lació del públic per part d’algun 
personatge o la configuració simbòlica 
de l’escenografia) o un recurs adoptat 
per una determinada concepció de l’es·
cena teatral com a instrument pedagògic 
i polític (per exemple, el distanciament 
proposat per Brecht). Combinar aquests 
elements amb els recursos propis del 

cinema produeix sempre un trencament 
amb les convencions de la versemblan·
ça cinematogràfica a la qual s’acomoda 
la majoria dels films. 

Les variants són múltiples, tant respecte a 
la significació de la història representada 
com a les potencialitats expressives i cre·
atives de la representació cinematogràfi·
ca i teatral.

Amb aquestes reflexions entenem que 
des de l’aparició de l’anomenat cinema 
de la modernitat, el que va sorgir des·
prés de la Segona Guerra Mundial, s’ha·
gi reclamat un “cinema impur”, en pa·
raules de Bazin,2 un cinema que renova 
els seus recursos creatius indagant en 
les relacions que manté amb les altres 
arts. El cinema ja no tracta de trobar la 
seva especificitat de forma aïllada, sinó 
en relació amb altres formes de repre·
sentació que han estat desenvolupades 
per la resta de les pràctiques artístiques.

El muntatge

Com a principi d’organització i d’arti·
culació dels plans, el muntatge s’aplica 
en la composició de l’escena i en l’es·
tructuració narrativa del relat. En aquest 
apartat limitem la seva significació a 
l’articulació de les diverses escenes en 
què es descompon el relat i per tant si·
tuem el muntatge com a element deter·
minant de la narrativitat. Aquest criteri 
no exclou que el muntatge és el principi 
determinant del sentit global de la pel·
lícula, de la seva discursivitat i del sig·
nificat que reben les imatges en l’ordre 
discursiu.

Per sintetitzar aquesta funció globalit·
zadora del muntatge recordem l’experi·
ment del director soviètic Lev Kuleshov 

2.  BAZIN, A. ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp, 1980,     

p. 101·127. 

“EL CINEMA POT PROPORCIONAR 

UNA FORMA D’APROXIMACIÓ A L’OBRA 

LITERÀRIA I FÍLMICA QUE AJUDI 

A DESENVOLUPAR EL SENTIT CRÍTIC

I EL PLAER ESTÈTIC”



(1899·1970), el qual, amb la combi·
nació d’una mateixa imatge amb altres 
tres imatges diferents demostrava que el 
sentit no resideix en cada una d’elles, 
sinó en la relació que mantenen entre 
si; per tant és l’espectador, o més ben 
dit el psiquisme de l’espectador, el que 
construeix el significat per un mecanis·
me d’associació. Aquest descobriment 
va ser determinant per a l’avantguarda 
soviètica dels anys vint (Pudovkin, Ver·
tov, Eisenstein) i va edificar les bases 
teòriques de tots els estudis realitzats 
sobre el muntatge.3

Els recursos del muntatge i les seves 
estratègies narratives s’han desenvo·
lupat en direccions diverses al llarg de 
l’evolució del llenguatge cinematogrà·
fic. De fet, quan es parla de muntatge 
s’al·ludeix als films constituïts per una 
pluralitat de plans, però alguns teòrics 
situen el muntatge en l’interior del pla, 
i indiquen que malgrat el punt de vista 
fix de la càmera es produeix una alter·
nança de punts de vista, generada per 
la mobilitat mateixa dels elements de 
l’escena. Efectivament, en les vistes 
Lumière, concretament en L’arribada del 
tren a  l’estació de La Ciotat, s’hi produeix 
una diversitat d’enquadraments o punts 

3. Recomanem ampliar el significat d’aquest concepte i 

d’altres que apareixen citats en el nostre comentari amb 

la lectura de Vocabularios de cine, Joël Magny, Barcelona, 

Paidós, 2005.

de vista en relació amb la proximitat o 
la llunyania dels passatgers que avan·
cen per l’andana cap a la càmera. La 
profunditat de camp del pla facilita la 
captació d’aquesta mobilitat o trànsit, 
però el terme muntatge, usualment, fa 
referència a l’organització dels plans en 
escenes i seqüències. 

El pla és una unitat narrativa que po·
dem definir com un cert punt de vista 
sobre l’esdeveniment (enquadrament) i 
una certa duració. O, en altres paraules, 
un fragment del film rodat en continuï·
tat. Si en la filmació la càmera es mou i 
també ho fan els objectes o les persones 
representades, lògicament hi haurà di·
versos enquadraments en l’interval tem·
poral del pla. 

Un altre aspecte a tenir en compte per 
entendre les modalitats del muntatge és 
l’ús de fora de camp, aquella part no vi·
sible en el pla que pot estar clarament 
indicada pels elements visibles del pla 
o bé quedar oculta momentàniament o 
durant tota la pel·lícula. Aquest punt 
cec de la visió, el fora de camp, al qual 
anteriorment hem al·ludit respecte a la 
posada en escena, és un dels elements 
que determinen el tipus de visió, parcial 
o completa, que construeix la pel·lícula. 
És el muntatge, a través de l’enllaç dels 
plans allò que dóna a la visió que la pel·
lícula construeix una significació preci·
sa. Pot ser una visió parcial, restringida 
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i opaca, que es mou per l’escena trac·
tant de discernir el sentit del que veu, o 
que queda reclosa entre dues imatges, 
aquest espai cec del fora de camp on 
s’enfonsa el sentit. El camp visual no 
queda ampliat o complementat amb el 
fora de camp. El sentit no es juga en 
l’ampliació de la mirada, en la projecció 
fora dels límits de l’enquadrament i el 
seu enllaç amb el pla següent. El sentit 
queda atrapat en l’interstici i l’interval.

Estem parlant d’una visió plena o par·
cial, que respon a una concepció de la 
realitat com un tot comprensible o com 
una superfície opaca difícil de desxifrar.

La mirada que ens facilita una pel·lícula 
sobre el món està determinada pel mun·
tatge en tant que articulació dels di·
versos punts de vista amb què compon 
l’espai i el temps del relat que el film 
elabora sobre les coses.

En el mateix sentit podem parlar d’un 
cinema basat en la transparència de 
les imatges. Imatges que actuen com a 
obertures al món i la visió de les quals 
ens assegura un coneixement de les co·
ses. Per contrast, el cinema que dificul·
ta l’accés a la realitat, conscient de la 
parcialitat intrínseca de tot punt de vis·
ta, ens proporciona una visió crítica, que 
indaga i investiga, que pregunta i que 
qüestiona el sentit de les coses.

Aplicant aquests criteris a les formes 
possibles de muntatge, podem parlar 
d’un muntatge narratiu, el de la narra·
ció clàssica, que s’ha construït com a 
garantia de la plena visió de les coses. 
Els relats que es construeixen a partir 
d’aquest model narratiu estan articulats 
segons el principi de causalitat. Tot té la 
seva raó de ser, la seva causa i la seva 
conseqüència, i des d’aquest principi de 
raó suficient,  la mirada de l’espectador 
ocupa un lloc privilegiat en situar·se en 
el si de la representació. L’acció demi·

úrgica del director s’organitza en funció 
d’aquest mirar de l’espectador i del grau 
de saber que va aconseguint al llarg del 
relat.

El muntatge narratiu en aquest tipus 
de cinema es funda en el raccord com 
a sutura dels intervals entre els plans. 
La seva funció és mantenir la fluïdesa 
dels plans i de les successives escenes, 
en funció de la intriga narrativa que l’es·
pectador va seguint a través d’un joc 
d’identificacions amb els personatges.

Altres formes d’articulació segueixen 
una lògica diversa que no es basa en 
la continuïtat dels fragments, sinó en 
la seva discontinuïtat i heterogeneïtat. 
Vincent Amiel4 ens parla d’un muntat·
ge collage en el qual queden associats  
fragments i instants de forma aleatòria, 
sense perseguir cap finalitat concreta. 
La necessitat narrativa s’ha transformat 
en contingència i trobada. Dibuixa unes 
correspondències imprevisibles que mo·
difiquen el sentit de les imatges i les 
obren a noves significacions.

El fora de camp deixa de ser un camp 
cec i és el lloc privilegiat de la mirada. 
Allí s’inscriu per instaurar el sentit de 
les correspondències, el significat de 
l’interval o de l’entreimatges.5

No es pot confondre aquest muntatge 
collage de què parlem amb el muntat·
ge accelerat de la gran majoria de les 
pel·lícules comercials actuals. Aquestes 
funden el ritme exacerbat de l’acció des·
envolupada en la simple atracció òptica. 

4. AMIEL, V. Estética del montaje. Madrid: Abada Edito·

res, 2001. 

5. Recomanem, per aclarir i ampliar el meu comentari, 

excessivament condensat pels imperatius de l’espai de 

què disposem, la lectura del llibre citat de Vincent Amiel 

i el de PINEL, V. El montaje, l: Espacio y el tiempo del film. 

Barcelona: Paidós, 2004.



La visió plena i comprensible del cinema 
clàssic s’ha estilitzat fins a quedar pu·
rament el gest com a element suficent 
per seguir la història, però és un gest 
clar, un estereotip que fàcilment podem 
reconèixer i vincular amb la trama que, 
també, queda reduïda a uns estereotips 
temàtics.

El relat cinematogràfic es construeix a 
partir de fragments diversos agrupats 
en escenes i seqüències. El muntatge 
estructura aquestes parts en funció de 
lògiques diverses que, simplificades, po·
den dividir·se en dos models, el de la 
continuïtat i la de la discontinuïtat. Mai 
es dóna una sola lògica al llarg del film, 
però sí que podem detectar quina és la 
prioritària en la construcció del sentit de 
la història relatada. 

La visió del món que correspon a cadas·
cuna de les dues lògiques ens indica 
que adaptar una novel·la no és simple·
ment il·lustrar un argument, il·lustrar 
una història, sinó valorar el sentit que 
li dóna a través de tots els components 
formals que l’estructuren, des de la 
configuració dels personatges a la dis·
tribució temporal de les accions i fets 
relatats, sense oblidar el lloc que té el 
lector·espectador en el joc de veus amb 
què es va formant la perspectiva narrati·
va o focalització, el lloc des del qual es 
va distribuint el saber sobre la història 
relatada. 

En definitiva, es pot adaptar una novel·
la clàssica a partir de la seva pròpia con·
figuració o bé buscar formes alternatives 
que interroguin la seva manera de rela·
tar o que qüestionin la visió del món que 
ella implica. L’adaptació d’una novel·la, 
tal com hem apuntat al llarg d’aquest 
comentari, suposa un treball de lectura 
de l’obra i una presa de posició respecte 
a les possibilitats del cinema per donar 
raó de les coses. 
Si l’adaptació és realment creativa, el 

resultat serà una obra distinta a l’origi·
nal, la qual cosa no vol dir que necessà·
riament s’hi hagi inspirat solament, cosa 
possible en el quadre de les tipologies 
de l’adaptació, ni tampoc que transfor·
mi tots els elements de la novel·la. Serà 
una obra diferent, autònoma en tant que 
creació que amplia les possibilitats de la 
novel·la en interrogar·la i qüestionar·la. 
De nou podem afirmar la importància de 
les adaptacions tant per al cinema com 
per a la literatura, tal com dèiem respec·
te al teatre. 

El cinema pot col·laborar en el foment 
de la lectura de les obres literàries i a 
través de les diverses modalitats d’adap·
tacions. I, el que és més important, pot 
proporcionar una forma d’aproximació a 
l’obra literària i fílmica que ajudi a des·
envolupar el sentit crític i el plaer es·
tètic.
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Webs

Aula de Cine
www.auladecine.es

 Propostes didàctiques sobre cinema a 
Primària i Secundària que inclouen pro·
duccions literàries que s’han convertit en 
pel·lícules i al revés. 

Cine Escola
www.cinescola.info

 Portal educatiu d’AulaMèdia que ofereix 
propostes didàctiques per educar en ci·
nema i amb el cinema. Inclou fils per a 
Educació Primària, Secundària Obliga·
tòria i Postobligatòria. En cada proposta 
didàctica, hi apareixen diverses indicaci·
ons sobre llenguatge i tècniques audiovi·
suals.

Cinema per a estudiants
www.cinemaperaestudiants.cat

 És una iniciativa al servei de l'ensenya·
ment des de 1996 centrada en dues activi·
tats principals: l'organització d'un cicle 
anual de cinema adreçat a diferents nivells 
i àrees de l'ensenyament obligatori i posto·
bligatori i la realització de sessions de ci·
nefòrum a l'aula.

Grup d’Innovació i Recerca per a l´Ensenyament
de la Filosofia
www.grupiref.org

 Pensar amb el cinema: activitats i guies  
a partir de pel·lícules pensades per als 
diferents cicles educatius.
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Escola

Els algorismes 
i les operacions escrites

1. Els algorismes de les operacions, 
en la nostra cultura

Entenem per algorisme una manera or-
ganitzada de practicar una operació arit-
mètica que un poble o cultura ha anat 
elaborant a través del temps, buscant 
sempre la màxima comoditat possible 
per arribar al resultat amb els mitjans 
de què es disposa en aquell moment i 
situació històrics. Els algorismes que 
nosaltres hem utilitzat fins al segle xx 
(i que no poques escoles utilitzen en-
cara) van entrar a Europa a través dels 
àrabs, aproximadament al segle xiii, com 
a conseqüència de la base decimal de 
numeració. Així doncs, es tracta d’un 
fet cultural, que ha anat canviant d’una 
època a una altra, i no només d’un con-
tinent a un altre, sinó a vegades fins i 
tot d’un país a un altre país veí. I com a 
fet cultural podem dir que li correspon-
dria tenir una dinàmica de canviament, 
d’acord amb els canvis de la ciència en 
general.

M. Antònia Canals argumenta que avui els algorismes només serien justificables 
en el cas de no tenir cap recurs tècnic a l’abast i de no tenir el recurs més humà i 
útil del càlcul mental. L’autora es pregunta com l’escola primària segueix ensenyant 
algorismes i fins i tot a vegades tractant-los com si fossin un tema fonamental.

MARIA ANTÒNIA CANALS



Estem parlant no pas de totes les ac-
tivitats que poden anomenar-se “algo-
rismes”, que són diverses, sinó només 
d’aquelles que la nostra cultura ha anat 
conservant com a mitjà de fer còmoda-
ment les operacions escrites. Però ja 
ara, al segle xxi,  quan la nostra cultura 
ha fet un salt considerable cap al terreny 
de les noves tecnologies, el nostre món 
ha anat descartant força ràpidament els 
algorismes escrits clàssics, tant en el 
món de la ciència com en el de la vida 
diària de la majoria dels adults; efecti-
vament, avui és difícil trobar comerços, 
empreses o persones que per resoldre 
les operacions se serveixin del llapis 
i el paper en lloc de qualsevol aparell 
electrònic que tinguin a l’abast. Això vol 
dir que avui els algorismes només serien 
justificables en el cas, sempre invocat 
com a recurs, de no tenir a l’abast cap 
calculadora, ni ordinador ni mòbil, i de 
no tenir el recurs més humà i útil que 
és el del càlcul mental. Efectivament, la 
capacitat de preveure un resultat apro-
ximat és l’eina prioritària en tots els ca-
sos.  

2. Els algorismes a l’escola primària. 
Alguns interrogants

Però, malgrat el que acabem de dir, hem 
de constatar que hi ha un estament, 
públic i oficial, que sembla que s’hagi 
proposat conservar els algorismes per 
damunt de tots els corrents de la vida 
moderna i de tota lògica. Aquest esta-
ment és precisament l’escola, i l’escola 
primària, la qual, excepte algunes me-

ritòries excepcions, segueix ensenyant 
els algorismes i a vegades, fins i tot, els 
tracta com si fossin un tema fonamen-
tal.

Avui no podem deixar de preguntar-nos 
com és possible que això estigui pas-
sant, i ens assalten molts interrogants; 
aquests en són alguns:

•	 Per què els mestres, a l’hora d’ense-
nyar als alumnes a fer operacions es-
crites, amb nombres grans, i malgrat 
tots els mitjans informàtics de què 
actualment disposem, ens hem en-
tossudit a mantenir el costum d’apli-
car les tècniques antigues?

•	 Per què tenim tanta pressa per en-
senyar a la mainada de fer els algo-
rismes tan aviat com puguem, i no 
veiem que si esperéssim un parell 
d’anys més els aprendrien amb més 
facilitat? 

•	 Com és possible que no siguem prou 
sensibles als canvis culturals del 
nostre món, si justament el ser-ho 
hauria de ser una característica fona-
mental dels mestres?

•	 És que ja no ens impressiona la falta 
d’interès dels nostres alumnes?

•	 No ens adonem que ells probable-
ment pensen que es tracta d’una 
cosa que “els grans” hem inventat 
per fastiguejar-los?
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•	 Ens sentim condicionats pels progra-
mes oficials, suposadament obligato-
ris però que en realitat no obliguen 
per llei?

•	 Ens sentim pressionats per l’opinió 
dels pares, o de la societat en gene-
ral?

•	 No sabem per experiència que som 
nosaltres els qui tenim la darrera pa-
raula en el treball que cada nen farà 
a la nostra classe?

•	 On és el nostre bon criteri, que quan 
cal sap detectar el que és bo per als 
nens i nenes i el que no ho és?

•	 Fins a quin punt ens dominen les 
nostres creences prèvies, que ja sa-
bem que sovint ens porten a errors?

•	 És que la nostra consciència profes-
sional no arriba a fer-nos renunciar a 
l’hàbit d’ensenyar als nostres alum-
nes una cosa que ja considerem inú-
til per a nosaltres mateixos?

Podem compartir les diferents respos-
tes a totes aquestes preguntes després, 
fent un col·loqui, però hi ha una altra 
pregunta sobre la qual voldria parlar una 
mica ara.

3. Què són en realitat els algorismes? 
Quins aspectes matemàtics hi conflu-
eixen? 

Els algorismes de les operacions són uns 
mecanismes que han estat elaborats te-
nint molt en compte tres aspectes: 

•	 La naturalesa de cada operació i les 
seves  lleis, cosa que és un conjunt 
de conceptes matemàtics, comuns 
a totes les cultures.  

•	 La base de numeració emprada per 
organitzar els nombres i poder-nos 

entendre, cosa que és un llenguat-
ge i pot ser diferent en col·lectius 
diferents.

•	 Una determinada forma mecànica 
que es considera que resumeix i 
simplifica els càlculs.

Respecte del primer aspecte, hem de 
buscar diverses maneres, i aprofundir-hi, 
d’aconseguir que els nostres alumnes 
captin de debò el significat de les ope-
racions: que vagin passant de la primera 
visió pràctica de l’operació en la vida di-
ària a un significat matemàticament més 
sòlid que n’incorpori l’estructura lògica i 
les propietats, i a finals de Primària facin 
ja un pas cap a l’abstracció. Si no ho fem 
així, com arribaran a l’àlgebra?

Per exemple: poden començar, ja als 5 
anys, a tenir una primera visió de la res-
ta associada a l’acció de “treure” algu-
nes unitats d’una quantitat d’elements 
materials que tenim, però no podem 
quedar-nos sempre aquí; després caldrà 
anar seguint un procés de comprensió 
d’aquesta operació que inclogui resoldre 
“quants més n’hi ha aquí que allà” que 
vagi prescindint dels elements materi-
als, i encara que l’infant no els tingui 
a la mà, arribi a la convicció que si afe-
gíssim el mateix nombre d’elements al 
total dels que teníem abans de restar, 
i al total dels que en traiem, el resultat 
no variaria; i al final de la Primària o a la 
Secundària, els alumnes han de poder 
enfocar que b – (- a)  és igual a  b + a.

Amb la divisió, al començament, els 
alumnes poden tenir una primera noció 
d’aquesta operació lligada a l’acció de 
repartir una quantitat d’objectes en parts 
iguals, però aquesta és molt incipient i 
encara parcial; en realitat només és vàli-
da en el camp dels nombres naturals; per 
això els quedarà molt aviat curta quan es 
tracti de dividir un nombre negatiu, una 
fracció o un decimal; com ho faran lla-



vors per comprendre que 12 : 0,5 resulta 
ser precisament el doble de 12? Hauran 
de recórrer a un sistema mecànic sense 
entendre el que fan? Malauradament, 
massa vegades han de fer això els nostres 
nens i nenes! No hauríem de tardar tant 
a ajudar-los a comprendre que dividir un 
nombre per un altre és “buscar un nom-
bre que multiplicat pel segon ens doni el 
primer”. Això serà sempre vàlid en tots 
els camps numèrics.

Comentarem breument quin valor hauria 
de tenir cadascun dels tres aspectes as-
senyalats en l’educació matemàtica dels 
nostres nens i nenes. 

Respecte del primer, podem dir que en 
tots els aprenentatges del càlcul, i en 
particular en el de les operacions, hem 
de prioritzar que els nens i les nenes 
imaginin les quantitats, les relacions 
entre elles, i vagin descobrint diverses 
maneres de combinar-les; cal que des-
cobreixin nous camins i relacionin co-
neixements per assentar les bases sòli-
des de tot allò que demà pugui ser un 
nou motiu d’aprenentatge. Els nens i 
nenes han de desenvolupar la capacitat 
d’imaginar els nombres, enters o fracci-
onaris, les transformacions que els fem 
amb cada operació, i arribar a un domini 
del càlcul mental que els permeti pre-
veure mentalment els resultats aproxi-
mats. Això és prioritari i és el que sempre 
els serà útil en situacions reals de la vida. 

Respecte del segon tema esmentat, la 
base decimal de numeració, que és el 
nostre llenguatge per agrupar i organit-
zar els nombres, tant si els escrivim com 
si els combinem en el càlcul mental, no 
cal dir que té un fort paper en tot el càl-
cul en general, i que l’hem d’anar treba-
llant durant tota la Primària, tant si fem 
com si no fem algorismes escrits.  

Però hem anomenat també un tercer as-
pecte dels algorismes, que és el d’una 
mecànica expressada sempre per escrit 
de la mateixa manera. 

En primer lloc, en un bon aprenentat-
ge de les matemàtiques no es tracta de 
fer molta pràctica d’expressar les ope-
racions per escrit sempre d’una matei-
xa manera, sinó més aviat de treballar 
diverses maneres d’expressió escrita i 
ajudar a distingir allò que és en realitat 
l’operació d’allò que és un simbolisme 
que serveix per expressar-la; la possibili-
tat de diverses expressions escrites afa-
voreix sempre la comprensió. 

En segon lloc, l’aprenentatge d’una me-
cànica no afavoreix la comprensió; és més 
aviat un ensinistrament que no construeix 
persones, i per això fa que els alumnes es 
desinteressin respecte del coneixement. 
Podem recordar que en la cultura grega 
(la de Pitàgores) la mecànica dels càlculs 
era una tasca encomanada als esclaus. 

Per això podem concloure que els as-
pectes mecànics de les operacions han 
deixat de ser patrimoni de les persones 
i han passat a ser-ho de les màquines, 
com tantes altres tasques de la huma-
nitat.

4. Anàlisi de la qüestió des del punt de 
vista de la pràctica escolar

Contemplat des del punt de vista de la 
pràctica escolar majoritària, podem dir 
que el tipus d’atenció que en general es 

“ELS ASPECTES MECÀNICS DE LES 

OPERACIONS HAN DEIXAT DE SER 

PATRIMONI DE LES PERSONES I HAN 

PASSAT A SER-HO DE LES MÀQUINES”
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dedica als algorismes és no únicament 
exagerat sinó, sobretot, desenfocat.

Sovint tenim la impressió que alguns i 
algunes mestres tenen por de deixar els 
algorismes perquè es pensen que si ho 
fan deixaran desatès l’aprenentatge de 
les operacions. Si fos així la seva por 
seria raonable, ja que el coneixement 
de les operacions és un dels temes fo-
namentals del càlcul a Primària. Però, 
paradoxalment, l’efecte és el contrari: 

Justament és a base de fer molts algo-
rismes que deixem molt desateses les 
operacions, tal com acabem de comentar 
més amunt. On és, doncs, que hi ha un 
error?

Crec que l’error consisteix en el fet que 
sovint identifiquem els algorismes amb 
les operacions, cosa que, a més a més 
de no ser exacta, per a l’ensenyament és 
gairebé una trampa.

Quan ens hem aturat a revisar amb una 
mica de detall què és allò que hem de fer 
a l’escola per treballar de manera com-
pleta i amb profunditat les operacions 
numèriques, hem vist que es tracta d’un 
projecte molt més ampli que la pràcti-
ca d’operacions escrites. Segurament el 
que ens cal és analitzar si actualment ja 
tenim prou ben atesos tots els aspectes 
fonamentals del càlcul a l’escola. 

Això és prioritari i és urgent. M’agrada 
insistir en la remarca que és urgent, 
enguany que celebrem els 20 anys de 
feina del grup Perímetre. Reflexionant 
en els algorismes penso que probable-
ment encara n’hem fet poca, de feina, 
en aquests 20 anys.

Perquè els algorismes segueixen xuclant 
molt del temps de les nostres classes. 
En paraules de l’Anton Aubanell, tal-
ment com un forat negre de les nostres 
galàxies matemàtiques. No fa gaire, amb 

ell fèiem aquest esquema de les energi-
es que a la major part de les escoles es 
dediquen a l’aprenentatge del càlcul:

   

Realment, creiem que no és gens útil, 
ni estètic, ni ètic, que a l’escola es de-
diqui als algorismes tant de temps com 
s’acostuma a fer. Entre les conseqüènci-
es immediates hi ha la de no tenir prou 
temps per fer altres coses que sí que són 
importants i fins i tot fonamentals, com 
per exemple treballar bé la geometria, 
els problemes i la probabilitat.

Seguint amb l’anàlisi de la pràctica es-
colar, tampoc no és normal que es plan-
tegin als alumnes algunes normes de 
resolució mecànica més complicades 
del que sembla, sense tenir en compte 
ni la descoberta de les mateixes normes 
a partir de materials manipulables, ni 
l’adequació a una edat en la qual els 
nens i nenes les puguin entendre i no 
hagin de reaccionar amb una total man-
ca de motivació i d’interès, tal com sol 
passar majoritàriament. Ara, hem de 
contemplar com la gran majoria descon-
necten, afortunadament!

estimació 
aproxi-
mada de 
resultats

propietats 
de les 

operacions

base 
decimal de 
numeració

càlcul 
mental

treball amb 
material

mecànica dels algoritmes



5. Invitació a tothom a plantejar-se a 
fons l’afer dels algorismes

Avui m’atreveixo a dir que som molt més 
conscients que ara fa vint anys del fet 
que l’escola necessita un canvi profund 
en la manera d’enfocar l’aprenentatge 
de les matemàtiques, no únicament pel 
que fa als algorismes (que finalment no-
més són una entre moltes maneres de 
fer les operacions) sinó sobretot pel que 
fa a la nostra concepció  del fet educatiu 
com a apropament als nens i nenes per 
impulsar el seu desenvolupament inte-
gral, la qual cosa incideix directament 
en les nostres conviccions respecte de 
les prioritats dels ensenyaments.

Pensem que actualment, en una època 
de canvi com és la nostra, no seria và-
lid voler transmetre als nostres alumnes 
un coneixement en la mateixa forma en 
què nosaltres el vàrem aprendre de pe-
tits, purament i simplement perquè “així 
s’ha fet tota la vida”. Massa sovint ho 
sentim a dir això...

Ha arribat l’hora de fer i de desfer, en 
consciència, allò que creiem que els 
nens i nenes necessiten. En aquest camí 
són molts els temes que ens n’ofereixen 
una bona ocasió. Però tornem als algo-
rismes, perquè són l’objecte de la nostra 
reflexió d’avui i també perquè formen un 
bloc dur, potser el més difícil de moure. 

Espero que les coses que hem comentat 
fins ara, i altres que sens dubte s’hau-
ran despertat dins vostre, ens ajudaran a 
tots a plantejar-nos seriosament la qües-
tió dels algorismes. 

Alguns han fet ja la decisió d’aplicació 
ràpida i contundent, de deixar l’ense-
nyament dels algorismes clàssics, cosa 
que ens hauria d’encoratjar a tots.

D’altres poden decidir fer passos més 
lents, segons la seva situació personal, 
però sempre passos en aquest camí.

Per a tots i totes es tracta de passar de 
l’esquema que hem contemplat abans 
sobre el paper actual dels algorismes, 
a aquest altre on els diferents aspectes 
del càlcul recobren el seu valor:   

 

El que sí és necessari i urgent és que 
cadascú es faci un plantejament seriós 
sobre aquest tema, el qual ha de formar 
part d’un bon plantejament general de 
tot l’aprenentatge de les operacions a la 
Primària.

La nostra reflexió, que voldria adreçar-se 
tant als mestres com als pares i mares, 
i també als responsables de l’ensenya-
ment, podria servir perquè no continués-
sim en una postura intocable i rutinària, 
sense replantejar-nos a fons per què ho 
fem.  

Esmentaré algunes decisions possibles, 
resultants d’aquest plantejament, sa-
bent que sens dubte en trobareu d’al-
tres: 

estmació 
aproximada 
de resultats

treball amb material

mecànica dels       
algoritmes

càlcul mental

base 
decimal de 
numeració

propietats de 
les operacions 
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Per començar:

-  Assabentar-nos amb detall d’allò que 
ens han explicat alguns capdavan-
ters que s’han posicionat respecte a 
aquest tema, volent descobrir tot el 
que hi ha de positiu en la seva ma-
nera de calcular (vegeu perspectiva 
escolar núm. 355).

 -  Fer una visita, amb els ulls ben oberts, 
a alguna de les escoles que ja han pres 
la seva decisió, i mirar bé com calculen 
aquells alumnes. 

-   Aprofundir la qüestió, en el terreny 
de la nostra formació, i després deci-
dir amb més coneixement de causa. 

Per continuar:

-  Seguir fent alguns algorismes, de di-
ferents tipus, com a curiositat numè-
rica i no com a necessitat, i dedicar 
molt més temps a altres activitats ma-
temàtiques (jocs, càlcul mental...). 
Aquests se situarien a mig camí de 
l’esquema. 

-  Replantejar-se tot l’aprenentatge del 
càlcul a Primària, a partir del punt de 
vista que el centre és el càlcul men-
tal. Anar-ho descobrint cada vegada 
més, a partir de l’experiència com-
partida amb companys i companyes.

En tots els casos caldrà reflexionar-ho 
i prendre les decisions amb tot l’equip 
docent de l’escola, i no pas una sola 
vegada, sinó moltes, per anar acompa-
nyant el procés.

Ara volem ser encara més optimistes 
que fa 20 anys, quan va començar el 
grup Perímetre!

No hem de tenir por de cap empobri-
ment: 

-  DEIXAR ELS ALGORISMES NO ÉS 
DEIXAR LES OPERACIONS: suposa 
reforçar-les, amb el càlcul mental i 
altres aspectes prioritaris.

-  TOTS ENS HO HEM DE PLANTEJAR 
I PRENDRE UNA DECISIÓ, cadascú 
la que cregui en consciència més 
bona per als seus alumnes.

-  DEIXAR ELS ALGORISMES REPRE-
SENTA INICIAR UN NOU PROCÉS 
basat més en el càlcul mental i en la 
pluralitat de llenguatges escrits.

I tot això és un enriquiment per als nens 
i nenes, per a nosaltres i per a la socie-
tat. I si bé representa un esforç, també 
serà el goig de la descoberta de nous 
camins. 

Deixeu-me acabar fent-vos una confi-
dència:

Avui he tingut un somni:

Llavors tots els nens i nenes del món, 
alhora, cridaven i ballaven d’alegria!

  

Cada mestra o mestre
    Cada pare o mare
        Cada educador o educadora
           Cada ciutadà o ciutadana
               Cada intel·lectual “de lletres”
                   Cada inspector d’escoles
                       Cada responsable de l’ensenyament
                           Cada autoritat competent del país...

...considerava sèriament el tema dels algorismes i 
prenia posició!



Cada mestra o mestre
    Cada pare o mare
        Cada educador o educadora
           Cada ciutadà o ciutadana
               Cada intel·lectual “de lletres”
                   Cada inspector d’escoles
                       Cada responsable de l’ensenyament
                           Cada autoritat competent del país...

...considerava sèriament el tema dels algorismes i 
prenia posició!

El cicle de l’aigua dins 
d’una garrafa

Els nens a l’escola, ja de ben petits, fan 
dibuixos o explicacions del que li passa 
a una gota d’aigua, és a dir el camí que 
segueix una gota des d’un determinat 
punt d’inici, en el cicle, fins que arriba 
al lloc on va començar la història. Però 
aquest camí no és tan directe ni tan per-
fecte i, a més, sovint s’obvien parts molt 
importants, com les aigües subterrànies 
o el fet que també es produeix evapora-
ció als continents o que també plou al 
mar. Normalment tampoc no s’estudia 
la interacció de les aigües subterrànies 
amb les roques dins les quals es troben 
ni la relació entre els llacs, els rius i el 
mar amb els aqüífers.

El cicle de l’aigua sovint s’estudia de 
manera teòrica, és molt poc freqüent 
fer activitats pràctiques per entendre 
tots els fenòmens que hi tenen relació: 
evaporació, transpiració, infiltració, es-
colament superficial, etc. La seqüència 
didàctica que es descriurà a continuació 
combina les activitats pràctiques al la-
boratori amb posades en comú i exerci-
cis a les hores de classe més teòriques. 
Si es fa sencera dura unes tres setma-
nes, però també es pot fer només una 
part de les activitats, si no s’hi vol dedi-
car tant de temps.

Activitat pràctica sobre el cicle de l’aigua dintre d’una garrafa per entendre els fenò-
mens que hi tenen relació: evaporització, transpiració, infiltració, escolament superfi-
cial…

M. ROSER NEBOT

Institut Manuel Blancafort, la Garriga
Il·lustracions de Rita Capella

Fig. 1: Maqueta sense aigua
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Construcció d’una maqueta

La part central consisteix a construir i 
interactuar amb una maqueta que simu-
la una conca hidrogeològica, aspecte en 
què se centrarà aquest article. El treball 
amb la maqueta es complementa amb 
un conjunt de pràctiques paral·leles, 
que permeten l’estudi de la transpiració 
de les plantes, la permeabilitat dels ma-
terials i la formació de fonts.  

La maqueta és un model analògic d’una 
conca, que construeixen els alumnes el 
primer dia, en grups de 2, 3 o 4 perso-
nes (això dependrà del nombre d’alum-
nes, de l’espai disponible, del material 
que tinguem a l’abast i del tipus de ges-
tió que se’n vulgui fer). Per fer la ma-
queta es talla una garrafa de 5 L o de 
8 L i dins s’hi posa grava. Primer cal 
tombar la garrafa i recolzar-la sobre un 
dels costats. Un cop s’hi ha posat una 
fina capa de grava, es posa paper film o 
una tovalloleta higiènica, tal com s’indi-
ca a les figures 1, 2 i 3, que servirà per 
subjectar un penya-segat. També es col-
loca un got de plàstic (tipus tub) tallat 
per sota o una ampolla de plàstic petita 
tallada pels dos costats, que ens farà de 
pou. Cal recolzar el pou a un costat de 
la garrafa, perquè d’aquesta manera es 
veurà molt bé com puja i baixa el nivell 
freàtic, el nivell de l’aigua. A continua-
ció s’afegeix una mica més de grava als 
dos costats i després sorra (millor si no 
és argilosa), però a la banda esquerra 
(vegeu esquemes i fotografies) se’n posa 
menys que  a la dreta. 

Finalment es posa la terra vegetal que 
simula el sòl, però només a la banda dre-
ta, perquè a l’esquerra volem que se’ns 
formi un llac quan reguem (figures 5 i 
7). Al lloc on hem posat la terra vege-
tal, i una mica separada del pou, hi col-
loquem una planta arrelada, però situada 
dins d’un tros d’ampolla girada del revés 
i tapada per paper film (figures 6 i 7). 

Fig. 2: Tallem l’ampolla hi posem grava

Fig. 3: Posem la tovalloleta o el paper film que ens mantindrà el penya-segat

Fig. 4: Posem el pou, més grava i després sorra 



Un cop fet el muntatge es rega per la 
part del penya-segat i s’observa com 
s’infiltra l’aigua fins que arriba al pou i 
després omple la part esquerra del mun-
tatge tot formant un llac (figura 10). Lla-
vors es marca el nivell freàtic a la terra, 
al llac i al pou i se segella bé. Es deixen 
la meitat de muntatges al sol i la meitat 
a l’ombra.

A les fotografies es veu que el penya-
segat està format per una tovalloleta 
higiènica, que es recolza sobre la terra 
vegetal. Amb la pràctica s’ha observat 
que és millor fer servir paper film i en-
cara més si es fa arribar fins a dalt de 
tot, impedint l’escolament superficial, 
ja que així s’observa millor la infiltració 
i s’evita l’eutrofització de l’aigua i, per 
tant, les pudors (figures 1, 12 i 13). 

A la segona sessió de pràctiques s’ob-
serven i es comenten els muntatges, 
comparant els que eren al sol i els que 
eren a l’ombra. Es mira especialment on 
s’ha produït condensació i es discuteix 
què ha produït les diferències. També 
s’observa que el nivell freàtic és el ma-
teix a les diferents zones. S’obren els 
muntatges, s’eixuga l’aigua condensada 
al sostre i es procedeix a explotar el pou 
amb una xeringa fins que s’asseca el 
llac. Es torna a regar fins que s’omple el 
llac i a la meitat de les maquetes se sali-

nitza el llac, tot formant un mar, i a l’al-
tra meitat es contamina. També es pot 
contaminar la terra i veure si arriba al 
llac. Es tapen els muntatges i cadascú 
deixa la maqueta al lloc contrari que el 
dia anterior, a l’ombra si abans el tenien 
al sol i a l’inrevés. Durant el procés  el 

Fig. 5: La maqueta amb aigua, amb el llac, 
el pou i l’aqüífer

Fig. 6: Preparem la planta

Fig. 7: Posem la terra vegetal i la planta
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Fig. 8: Reguem per la part on hi ha la terra vegetal

Fig. 9: Anem regant i mirant com s’infiltra l’aigua

Fig. 10: Es fa el llac

Fig. 11: Segellem bé i marquem el nivell freàtic

Fig. 12: El penya-segat, la planta, el llac i el pou

Fig. 13: Contaminació del llac



professorat va preguntant als alumnes 
què s’observa i s’anoten les diferènci-
es, les interpretacions, i es comencen a 
relacionar les parts del muntatge amb 
el món, amb el medi natural. Sovint els 
alumnes relacionen les gotetes del sos-
tre amb els núvols, però si no ho fan cal 
ajudar-los, donant pistes. De seguida re-
lacionen la precipitació amb la infiltra-
ció i observen com l’aigua que s’escola 
entre els materials arriba a formar el llac 
i la idea del flux subterrani aflora amb 
facilitat. 

Experiències paral·leles i simulació de 
problemes ambientals

Molt més difícil és interpretar el paper 
de la planta. Sovint relacionen la planta 
amb l’absorció de l’aigua per les arrels, 
però no veuen que la planta transpira i 
fa arribar aigua a l’atmosfera. Per arribar 
a aquest model és útil fer una experi-
ència paral·lela en què s’observen unes 
plantes embolicades amb una bossa de 
plàstic lligada a la base amb una goma, 
de manera que quedi separada la terra 
de la planta. Les plantes es posen alter-
nativament al sol i a l’ombra, per estudi-
ar la transpiració, i s’observa clarament 
la diferència entre la condensació que 
es produeix en els diferents casos. Cal 
relacionar la formació d’aquestes gotes 
amb l’evaporació de l’aigua que té a 
dins la planta i destacar la importància 
d’aquesta aportació a l’atmosfera. Cal 
diferenciar-ho de l’evaporació de l’aigua 
de llacs, aqüífers, rius i del mar. El fet 
que la planta estigui tapada també sol 
portar a discussions sobre l’intercanvi 
de gasos que permeten treballar sobre 
la idea errònia que les plantes només 
respiren de nit i, en general, sobre la fo-
tosíntesi i la respiració.

A la tercera sessió de pràctiques la mei-
tat dels grups observen si la contami-
nació arriba al pou i, si no, s’explota el 
pou. La resta de grups mesuren amb un 

conductímetre si ha arribat la sal al pou, 
és a dir si s’ha produït una falca salina 
(intrusió marina), i si no hi ha arribat, se 
sobreexplota i es torna a mesurar. Lla-
vors cada grup fa el que no havia fet la 
sessió anterior, contaminar o salinitzar, 
i es tapa el muntatge. L’últim dia de 
pràctiques, després d’haver comprovat 
els efectes de la contaminació i la sali-
nització, es neteja el muntatge i es fa el 
resum final.

Fig. 11: Segellem bé i marquem el nivell freàtic

Fig. 12: El penya-segat, la planta, el llac i el pou

Fig. 13: Contaminació del llac

Fig. 14: Estudi de la transpiració

Fig. 15: Estudi de la transpiració
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Cada vegada que es treballa amb la 
maqueta s’observa si s’ha produït con-
densació i on (a un costat, al sostre...) i 
també es destapa la planta i es mira si 
hi ha hagut transpiració i si s’ha afec-
tat per la sal o la contaminació, quan 
és el moment. Al llarg de l’activitat es 
van fent posades en comú i activitats en 
les hores de teoria i l’últim dia s’estudia 
el Balanç Hidrogeològic i les correspon-
dències entre la maqueta i els fenòmens 
relacionats amb les entrades i sortides 
del sistema.  

També es fa una pràctica relacionada 
amb les fonts, els aqüífers lliures i els 
confinats, fent servir ampolles. S’estu-
dia primer la teoria i els alumnes disse-
nyen la pràctica decidint on és millor fer 
una font en un aqüífer lliure i construint 
un aqüífer confinat i, si és possible, un 
pou artesià.

Avantatges de l’experiència

Les activitats realitzades tenen una part 
important basada en un guió elaborat 
i com a conseqüència els alumnes in-
teractuen amb la maqueta, però tenen 
poc marge de decisió. Per això és bo 
complementar-ho amb aquesta última 
pràctica, ja que l’alumnat té una situ-
ació problema i ha de decidir com re-
presentar el que se li demana, ha de 
dissenyar la pràctica. De tota manera, 
sempre hi ha un marge per a la creativi-
tat, ja sigui buscant solucions a alguns 
problemes que s’han produït en altres 
cursos, i els alumnes intenten buscar al-
ternatives per solucionar-los, o aportant 
nous punts de vista i afegint novetats, 
com per exemple acidificar el llac (pluja 
àcida).

Al llarg de la seqüència didàctica es pro-
dueixen moltes situacions de transferèn-
cia, com quan es relacionen els canvis 
del nivell freàtic amb el principi dels 
vasos comunicants o la formació de les 

gotes que es formen al sostre del mun-
tatge (els núvols) amb la condensació.

Amb l’activitat s’introdueixen nous con-
ceptes, s’activen conceptes ja coneguts, 
que es relacionen amb els nous, i es 
comprova si els alumnes són capaços 
d’aplicar-los correctament en altres si-
tuacions. La interacció amb la maqueta 
permet realitzar la connexió amb el món 
i interpretar els fenòmens relacionats 
amb el cicle de l’aigua que es produ-
eixen a les conques hidrogeològiques i 
reflexionar sobre els nombrosos camins 
de l’aigua així com sobre problemes re-
lacionats amb la seva explotació.
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Era Jaume I l’home més bell del món, 
un pam més alt que qualsevol altre, 
ben format i perfecte en tots els seus 
membres. Tenia la cara gran, rosada 
i fresca; gran, però, bella la boca; be-
lles i blanques les dents, ulls negres i 
cabells rossos. Era de grans espatlles, 
esvelt, de mans molt belles, i de braços 
grossos i ben fets (Crònica de Bernat 
Desclot).

L’article que presentem és fruit de l’anà-
lisi d’una experiència docent d’Infantil, 
Primària, Secundària i Universitat duta 
a terme durant el curs 2008-09. La 
proposta va tenir lloc en el marc de la 
commemoració del 800 aniversari del 
naixement del rei Jaume I. A Lleida, 
les diferents administracions van fer 
una sèrie d’actes culturals de forma co-
ordinada i conjunta i van encarregar a 
la Facultat d’Educació que liderés una 
proposta educativa dirigida als centres 
educatius per tal que els alumnes es 
poguessin aproximar al personatge i al 
seu context històric des de múltiples 
perspectives. No es va elaborar cap guia 
didàctica, sinó que des de la Facultat 
d’Educació es va informar de la propos-
ta en la reunió de directors de centres 

Proposta per aprendre a través de l’art. Recull una experiència àmplia duta a terme per 
dotze centres educatius que hi participaren a diferents nivells escolars i que va tenir 
com a resultat final una exposició col·lectiva anomenada “El retorn de Jaume I”.

El retorn de Jaume I. 
Reflexions al voltant d'una proposta 
Aprendre a través de l'art

Retrat de Jaume I d’Antoni Borrell. Exposició “Escenes 
imaginades de la vida de Jaume I” IEI. Lleida, 2009



educatius que el Departament d’En-
senyament realitza al final de curs per 
tal que quan fessin el pla anual per al 
curs 2008-2009 ho poguessin tenir en 
compte. El procediment proposat era 
que les escoles interessades es posessin 
d’acord amb la persona que coordinava 
el projecte des de la Universitat per tal 
de concretar el pla de treball. 

Durant el curs, a la ciutat de Lleida es 
desenvoluparien dues exposicions en-
torn de la figura de Jaume I, “Escenes 
imaginades de la vida de Jaume I”, a 
la Sala Montsuar de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, i “Jaume I: L’últim cop que 
vam veure un rei”, a la Biblioteca Pú-
blica. La majoria de les escoles partici-
pants van visitar una de les exposicions 
o totes dues com a context alfabetitza-
dor i d’aprenentatge per tal de desenvo-
lupar les propostes. 

El resultat final fou una exposició col-
lectiva de les dotze escoles i centres 
educatius implicats i amb un total de 
trenta propostes: “El retorn de Jaume 
I”, que es va dur a terme a l’antic edifici 
de la Canonja de la Seu Vella de Llei-
da des de maig fins al juliol de 2009, 
cocomissariada per la professora de la 
Universitat de Lleida.

Aquesta proposta parteix d’aprendre a 
través de l’art.

Però l’art... Per què l’art? L’art ens fa-
cilita tot allò que necessitem. No en-
senyem, però, art pròpiament dit, és a 
dir models tradicionals, partint dels es-
tils, tècniques, esquemes compositius, 
equilibris, simetries, que sovint es do-
nen en les classes de plàstica o d’edu-
cació artística, sinó que entenem l’art 
com una potent eina de comprensió i 
expressió crítica de la realitat, eina de 
formació i eina per a la construcció de 
coneixement. De què parla l’art? L’art 
parla d’ell mateix, però també parla de 

moltes altres qüestions: modes, este-
reotips, prejudicis, pensaments, creen-
ces... Una obra ens remet a determinats 
temes sobre els quals podem continu-
ar treballant. L’art sembla l’excusa per 
aprendre sobre qualsevol altre tema, de 
qualsevol disciplina, sigui o no de l’àm-
bit pròpiament artístic. Ens basem en 
Dewey (1934, 2008) i Eisner (2004) 
per afirmar que a través de l’art es po-
den comprendre i aprendre els diferents  

Retrat de Jaume I d’Antoni Borrell. Exposició “Escenes 
imaginades de la vida de Jaume I” IEI. Lleida, 2009

Instants d’un rei. Curtmetratge d’animació. 
Cicle Mitjà de l’Escola Príncep de Viana. Lleida, 2009

Vista de l’exposició "el retorn de Jaume I" 
La Canonja de la Seu Vella. Lleida, 2009. Foto Antonio Benavente
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aprenentatges que sovint vinculem a les 
disciplines escolars. És a dir, entenem 
l’art com a estratègia, l’art com a expe-
riència. 

Des d’aquesta perspectiva, ens atrevim 
a afirmar la necessitat que en el context 
educatiu es faci emergir l’artista que hi 
ha en cada infant i en cadascú de nos-
altres. De fet, com diu Joseph Beuys 
(1995), cada persona és un artista. Es-
tem d’acord amb Eisner (2004) quan 
proposa la possibilitat que l’objectiu de 
l’educació hauria de ser que cadascú de 
nosaltres fos un artista, no entès com 
el que pinta, o balla..., sinó com el que 
incorpora les característiques que defi-
neixen qualsevol activitat artística, com 
la imaginació, la creativitat, una ment 
més oberta al món, més detallista, més 
divergent; i que incorporéssim maneres 
de pensament que les arts provoquen, 
evoquen i perfeccionen. Artistes ho seri-
en aquells que desenvolupen les idees, 
la sensibilitat, les estratègies i la ima-
ginació per crear un treball. Aquesta 
idea és essencial, perquè la societat ens 
exigeix que tinguem competències cre-
atives (Robinson, 2011). Així, les pràc-
tiques artístiques, per la seva riquesa 
expressiva, pels múltiples interrogants 
que planteja i pels  diferents horitzons 
que ens proposa, contribueix a la forma-
ció d’individus receptius, crítics, dialo-
gants, que sàpiguen afrontar i gestionar 
noves situacions, nous reptes i incerte-
ses, individus imaginatius i reflexius. 

De les diferents propostes que vàrem 
concretar, fem referència explícita a 
aquelles que es van desenvolupar a tra-
vés de l’art des d’una perspectiva de 
treball obert on s’estava molt atent a 
l’“esdevenir” de les situacions d’ense-
nyament-aprenentatge. Jaume I i el seu 
context  ens portaven al passat i ens hi 
vàrem atansar des de la nostra contem-
poraneïtat per conèixer, aprendre i  tor-
nar, en certa manera, a l’època actual. 

És a dir, es tracta de propostes que van 
dialogar amb Jaume I i la seva època 
des de “l’aquí” i “l’ara”, és a dir en clau 
contemporània. En aquestes propostes 
s’evidencia una clara intenció de relaci-
onar el passat amb el present, d’hibridar 
ambdues èpoques. 

Les propostes que presentem es van de-
senvolupar  en les diferents etapes edu-
catives des dels diàlegs: diàlegs a través 
del temps, diàlegs entre els professio-
nals de les escoles i la professora coor-
dinadora de la proposta, diàlegs basats 
en la interacció de les situacions educa-
tives amb els infants i en la interacció, 
i diàlegs basats en el treball en xarxa i 
amb els recursos comunitaris (Jové et al. 
2008).

A les aules....

A Infantil, els alumnes de P3 de l’escola 
Príncep de Viana, en el marc del projec-
te Alber (Jove et al., 2006) van esbrinar 
que Jaume I era un rei que vivia en un 
castell. “Nosaltres no vivim en un cas-
tell, vivim en cases de pisos”, va dir un 
nen. En les aules, van treballar on vivien 
els nens i les nenes; van esbrinar que 
vivien en cases de pisos, van establir 
semblances i diferències entre cases i 
cases de pisos. Després d’aquest tre-

Jordi Colomer. Anarchitekton, 2002-2004 
(maquetes Barcelona, Bucarest i Torre Agbar)



ball, visiten l’exposició de Jordi Colomer 
al centre d’art La Panera, concretament 
la instal·lació “Anarchiteckton”, on l’ar-
tista reflexiona sobre la relació entre 
arquitectura i ciutat. Decideixen fer les 
seves cases i fer-les com les construeix 
Jordi Colomer.

A l’escola Príncep de Viana, a Cicle Mit-
jà, anaven a veure l’exposició “Escenes 
imaginades de la vida de Jaume I” a 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Quan pas-
saven pel carrer Major, un nen veu un 
playmobil al balcó d’una botiga de jogui-
nes i diu: “Mireu allà dalt, un playmobil 
gegant!”. “És de l’època de Jaume I”, 
va afirmar un altre nen. “Podríem fer al-
guna cosa amb playmobils”, va dir una 
nena.

Per dur-ho a terme vam gaudir de prés-
tecs de consciència d’artistes contem-
poranis com ara Sebastián Beyró, artis-

ta que utilitza playmobils. Hi ha, però, 
molts altres creadors que fent ús de la 
iconografia i temes de la infantesa ens 
servirien d’exemple:  Maria Fernanda 
Cardoso, a Circ de Puces Cardoso, una 
obra del 1996; Larry Krone amb Nines 
de bufons amb queixals del seny; Takashi 
Murakami, a Sr. DOB, o Bill Scanga amb 
Al met, tots ells presents a l’exposició 
“Retorn al país de les meravelles: L’art 
contemporani i la infància”, a la Funda-
ció La Caixa, el 2001.

Van decidir recrear la vida de Jaume I 
mitjançant playmobils i van fer-ho amb 
un vídeo,  per explicar-nos la història i 
la vida del rei català. Els nens i nenes 
van ser els encarregats de fer el guió, 
posar-hi veu i gravar la història d’aquest 
personatge. Una nena diu: “No hem ju-
gat, hem fet història”. Passat i present 
es donen, en certa manera, la mà; dialo-
guen. Ara el rei i el seu exèrcit s’han con-
vertit en clips que juguen amb el passat 
del nostre país, amb la nostra història. 
Una manera més motivadora d’apren-
dre, des del joc dels infants, des de la 
seva realitat. Això potencia l’aprenentat-
ge, perquè intervé el goig intel·lectual 
del qual parla Wagensberg (2007). Ens 
atrevim a afirmar que alguns models 
d’escola donen un coneixement on el 
que s’aprèn és menyspreat i esborrat 
ràpidament perquè no treballem des 
de l’emoció, sinó des de la repetició i 
l’avorriment. Estem d’acord amb aquest 
autor quan proposa que l’emotivitat és 
bàsica perquè es produeixi un veritable 
aprenentatge. Volem una escola amb 
emoció i goig intel·lectual on concretem 
conjuntament mestres, nens i membres 
de la comunitat projectes de treball cre-
atiu.

A l’Institut Joan Oró de Lleida, un grup 
de 2n d’ESO aprèn que un dels fets més 
comuns en la vida del rei foren les con-
questes. Comparen les conquestes del 
rei Jaume amb els conflictes bèl·lics i 

Balcó amb el clip de Playmobil. Carrer Major. Lleida

Treballs dels alumnes a partir de les obres
de Jordi Colomer. Foto Núria Mallol
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armats que hi en la societat actual i ho 
fan a través dels frescos medievals de la 
Conquesta de Mallorca presents al Palau 
Aguilar de Barcelona. El tema central és 
la guerra i els conflictes.

Com a préstec de consciència, els alum-
nes van conèixer l’obra contemporània 
Velvet Strike dels artistes Anne-Marie 
Schleiner, Joan Leandre i Brody Condon, 
que a tall de videojoc permet al jugador 
inserir un grafiti antimilitar cada cop 
que es dispara a l’espai virtual del famós 
joc en xarxa Counter-Strike. Hi ha però 
moltes altres possibilitats i línies de tre-
ball. Per exemple Camps de batalla, de 
Maria Bleda i José María Rosa. Inquie-
tants fotografies de paisatges, escenaris, 
que varen ser llocs d’importants i cruen-
tes batalles, com ara Bailén, Alarcós... 
En l’exposició “Paisatges després de la 
batalla”, duta a terme al Centre d’Art La 
Panera de Lleida, hi trobem molts altres 
exemples. Com ara l’artista Montserrat 
Soto a Ouadane; Sophie Ristelhueber a 
Fait; Willie Doherty a Restricted acces o 
Beneath the Surface II... O, en l’exposi-
ció “Exercicis de memòria”, treballs de 
Francesc Abad com El Camp de la Bota; 
de Rogelio López Cuenca, amb Mála-
ga 1937; d’Ana Navarrete, amb Nadie 
se acuerda de nosotras mientras esta-
mos vivas. A “Muerte, represión y exilio 
(1931-1941)”, trobem Cartografías si-
lenciadas d’Ana Teresa Ortega o La visita 
de Münchausen de Francesc Torres. Tots 
són obres i artistes que des de l’aquí i 
l’ara treballen sobre la guerra i el nostre 
passat.

“Vaig posar uns xupa-xups com si fossin 
armes”, va dir una noia de segon d’ESO.

A la Universitat i en formació de mes-
tres, es va concretar un aprenentatge 
servei amb la realització del catàleg de 
l’exposició “El retorn de Jaume I” a par-
tir de les tecnologies de la comunicació. 
Els estudiants, futurs mestres, van ana-
litzar cadascuna de les propostes de les 
escoles i van elaborar el catàleg on es 
veia de forma molt sintètica la seqüèn-
cia didàctica que havien concretat les 
diferents escoles per tal de desenvolu-
par les propostes. La forma utilitzada és 
molt més propera a un catàleg artístic 
que a les guies didàctiques que sovint 
trobem en l’àmbit educatiu. Per fer-ho 
vàrem fer un treball amb catàlegs d’ex-
posicions que van ser consultats en els 
centres de documentació dels museus i 
centres d’art, en especial el Centre d’Art 
La Panera.

Per continuar pensant...

Jaume I i les exposicions que van tenir 
lloc a la ciutat de Lleida per a la com-
memoració del 800 aniversari del seu 
naixement ens serveixen de context al-
fabetitzador i d’aprenentatge per conèi-
xer l’època, el personatge i abordar-ho 
des de diferents perspectives. D’aquesta 
manera, apostem perquè el currículum 
escolar parteixi dels recursos i dels es-
deveniments comunitaris que tenen lloc 
en un moment i context determinats,  
per, si escau, poder-hi fer un retorn. Les 
propostes de treball han de ser obertes 
i flexibles perquè a partir  de les veus 
que emergeixen en la interacció educa-
tiva, anem reescrivint el guió del procés 
d’ensenyament-aprenentatge de forma 
conjunta en el marc del treball en xar-
xa. Proposem aprendre a través de l’art, 
de forma que  els artistes en general i 
en especial els artistes contemporanis, 
ja sigui pel concepte o per la tècnica, 
ens permetin fer un diàleg a través del 
temps i reinterpretar els coneixements, 
els fets i els esdeveniments des de 
“l’aquí” i “l’ara”. La interacció se situa 

Pintures murals de la Conquesta de Mallorca. 
1285-1290. Frescos. Palau Aguilar. Barcelona.



en “l’aquí” i “l’ara”, i les veus que hi 
emergeixen, especialment les veus dels 
alumnes, ens situen constantment en 
“l’aquí” i “l’ara”, fet que ens ajuda i ens 
permet aprendre a través dels diàlegs a 
través del temps. En el curs 2008-2009, 
iniciem amb Jaume I aquests viatges a 
través del temps i durant tres cursos de-
senvolupem una recerca que ens permet 
concretar propostes perquè els diàlegs 
i els viatges a través del temps formin 
part de l’educació, de la formació i de la 
vida (Jové, Olivera, 2011).

Per tant, proposem una metodologia on 
els docents s’haurien d’aproximar als 
artistes que, des de l’actualitat i la con-
temporaneïtat, han creat d’acord amb la 
temàtica que abordem en els contextos 
educatius per tal de descobrir i recons-
truir el coneixement. Aquests treballs 
ens serveixen de préstecs de conscièn-
cia i per obrir mirades que ens perme-
ten, com a mestres, concretar formes de 
vida i processos d’ensenyament-apre-
nentage més creatius, més imaginatius 
i amb goig intel·lectual. 
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Mirades
Us preguntareu qui són 
els dotze més un del títol 
de l’article. Els dotze són 
els coautors d’un llibre 
esplèndid que es titula 
250 quilòmetres, que és 
la distància que recorre 
en Quim, el protagonista 
principal d’aquesta histò-
ria des del lloc on és fins 
a l’hospital per saber si la 
malaltia que pateix, la ma-
laltia de Crohn, ha tornat a 
rebrotar.

Hi ha també el més un, 
que és qui ha escrit la ma-
jor part del llibre. És Víctor 
Panicello, autor d’altres 
llibres i que amb aquesta 
obra ha rebut el premi Co-
lumna Jove 2012. 

Panicello s’ha reunit en 
diverses ocasions amb un 
grup de nois i de noies de 
l’Hospital de Sant Joan de 
Déu afectats per diferents 
malalties greus que no 
faciliten que visquin com 
qualsevol adolescent. En 
aquest cas, en Quim, està 
a punt de complir 16 anys. 

En aquest viatge on els lec-
tors ens convertim en un 

personatge silenciós que 
seu dins el cotxe que con-
dueix el pare d’en Quim i on 
també hi va la seva mare, 
que fa de copilot, seguim 
les reflexions i les accions 
d’aquestes tres persones 
que intenten ser alguna 
cosa més que la malaltia 
que un d’ells pateix. 

De tant en tant, el relat li-
neal es trenca i apareixen 
uns textos que han estat 
escrits o inspirats pels 
joves malalts que es titu-
len: “Cròniques des de la 
terra de Crohn”, títol que 
ens porta a imaginar Tolki-
en i altres llibres que ens 
parlen de territoris mítics, 
plens d’aventures, de llui-
tes i de patiments per arri-
bar a assolir la maduresa 
que necessiten els seus 
personatges principals per 
anar construint el sentit 
de les seves vides. A “250 
quilòmetres” hi ha èpica, 
però amb herois absoluta-
ment humans.

L’última frase de la his-
tòria, abans de donar pas 
a uns fragments on els 
coautors ens parlen direc-

Elogi dels dotze més un

JAUME CELA



Elogi dels dotze més un tament i ens expliquen al-
guns dels seus interessos, 
respon aquest interrogant: 
“A la pregunta de si vence-
rem la malaltia, la resposta 
és unànime: SÍ”.

I tenen raó, perquè la malal-
tia es pot vèncer de mane-
res diferents. Una d’elles, i 
em repeteixo, però és que 
em sembla molt important 
deixar constància d’aquest 
punt, és aquesta tossuda 
voluntat de ser alguna cosa 
més que un jove malalt.

Quan arribes al final d’a-
quest viatge, com tots els 
viatges generadors de sen-
tit, herència d’Ulisses, veus 
que et saps més ric de tot 
perquè has mirat de fer teva 
l’experiència dels personat-
ges del llibre. En aquest cas 
es compleix un dels objec-
tius de la literatura: aju-
dar-nos a tenir més punts de 
vista sobre el món i les seves 
circumstàncies.

Ulisses viatjava convençut 
d’arribar a Ítaca, però va tro-
bar obstacles de tota mena 
en aquest camí. Passa una 
cosa semblant amb en 
Quim i els seus pares, que 
a cada quilòmetre de camí 
que fan han d’afrontar que 

s’aproximen a una veritat 
que els espanta, a un co-
neixement dolorós. Malgrat 
tot, acaben acceptant el 
repte que la realitat els im-
posa. Una explicació possi-
ble d’aquesta acceptació la 
dóna una de les coautores: 
“Sempre en aquesta vida 
s’ha de ser positiu i buscar 
el costat positiu a tot encara 
que costi”. O una altra co-
autora, que afirma que “el 
que he pogut aprendre és 
que moltes coses que em 
preocupen són realment 
insignificants comparades 
amb els problemes reals de 
molta gent”. Impressionen 
aquestes conclusions per-
què saps que no són retò-
riques sinó que provenen 
d’algú que coneix de prime-
ra mà el sofriment lligat a 
una malaltia.

Al final, sabem que el co-
autor número 12 es va mo-
rir, però d’ell recorden que 
els va saber transmetre 
l’alegria de viure, que és 
una bella herència.

250 quilòmetres és un lli-
bre que ens aproxima unes 
persones que pateixen al-
guna malaltia greu però 
també dóna protagonisme 
a aquelles altres que els 

acompanyen, que estan 
al seu costat i els donen 
suport. Tots plegats han 
sabut trobar la manera de 
crear un relat que acaba 
sent per als lectors i per a 
les lectores una experièn-
cia de vida.

El llibre, publicat per Co-
lumna Jove, comença amb 
un pròleg escrit per Éric Abi-
dal, que remarca l’esperit 
de superació dels protago-
nistes reals de la història i 
ens explica que els benefi-
cis que genera la venda del 
llibre es destinaran a la 
construcció d’un espai d’es-
barjo per als joves que han 
de passar una llarga tempo-
rada ingressats a Sant Joan 
de Déu.

No només pels seus va-
lors literaris, que els té, i 
reconeguts pel premi, sinó 
pel contingut de la història 
aquest llibre hauria d’estar 
present, vivament present, 
a totes les biblioteques es-
colars del nostre país.
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Ensenyar, aprendre, salvar-se. 
Lan daukaia, lan takaia, swakwi takaia

Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador
Curbet Edicions

Ensenyar, aprendre, salvar-se. ‘Lan 
Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia’, es 
va presentar el dilluns, 6 de febrer, a 
la Llibreria 22 de Girona. Porta un títol  
bilingüe català-mískito per ser coherent 
amb l’objectiu que pretén. Es tracta 
d’un conjunt d’aportacions diverses 
que, tal com s’intueix pel títol, tenen 
com a fita i direccionalitat bàsica, el 
món i el dret a l’educació de totes les 
persones com a essència de l’humanis-
me i la humanitat, clau de volta per a 
la construcció d’una societat més justa 
i solidària. 

En l’elaboració del llibre hi han inter-
vingut més de seixanta persones que, 
individualment o en treball col·lectiu, 
hi han col·laborat aportant alguna re-
flexió nascuda a partir d’una paraula 
de prou pes i de profund significat se-
màntic, el conjunt de les quals vol ser 
un adequat material que serveixi per 
desvetllar la sensibilització ciutadana 
i de manera especial la dels joves vers 
la salvaguarda del dret de totes les co-
munitats humanes a mantenir les seves 

JOSEP CALLÍS I FRANCO

Ressenyes i novetats



Ressenyes i novetats ENSENYAR, APRENDRE, SALVAR-SE. 
LAN DAUKAIA, LAN TAKAIA, SWAKWI TAKAIA 

llengües preservant-ne l’existència com 
a potents i imprescindibles valors cul-
turals de la saviesa humana i elements 
fonamentals de la transmissió cultural 
i de la seva alfabetització i, per tant, la 
consolidació d’una consciència solidà-
ria i de cooperació internacional com a 
acte de justícia. Aquesta intencionali-
tat queda prou clara en el pròleg que 
en Sebas Parra, com a coordinador del 
llibre, escriu: “voldria (el llibre) ser un 
manifest col·lectiu en favor de la llengua, 
de totes les llengües, especialment de 
les minoritàries, minoritzades i/o en pe-
rill d’extinció, i del dret a l’alfabetització 
i l’educació de totes les persones sense 
distinció de cap mena. I, no cal dir-ho, un 
al·legat contra la injustícia de l’analfabe-
tisme i a favor del valor, la necessitat, la 
urgència i la justícia de l’alfabetització”.

El llibre s’estructura en dos blocs cla-
rament diferenciats; per una banda, 
hi ha cinc articles inicials que aporten 
una aproximació als objectius fonamen-
tals de l’edició, alhora que serveixen 
per apropar-nos i conèixer les comu-
nitats indígenes de la costa caribenya 
de Nicaragua, on s’està treballant per 
eradicar l’analfabetisme a partir d’una 
campanya liderada per l’AEPCFA, i, 
per l’altra, apropar-nos també a l’acció 
d’aquesta entitat, encapçalada per l’Or-
lando Pineda –el “maestro Pineda”– i 
la seva pedagogia de “l’enamorament”, 
que lluita per eliminar l’analfabetisme de 
Nicaragua i aconseguir que el 2013 es 
pugui declarar Nicaragua lliure de l’anal-
fabetisme. El segon bloc està constituït 

per cinquanta-una reflexions nascudes 
a partir d’una paraula que actua com a 
paraula generadora, seguint l’ideal frei-
rià de l’educació popular. Totes elles, en 
conjunt, formen un extraordinari glossa-
ri filosòfic, ètic, educatiu i polític que 
dóna unitat a l’objectiu final del llibre. 
S’incideix clarament –i el tema es des-
grana a bastament– sobre la necessitat 
de la transformació social, educativa i 
cultural de la nostra societat capitalista 
per tal d’arribar a un món més agerma-
nat, solidari, respectuós i just. 

Els autors de les reflexions o anàlisis de 
les paraules que integren el llibre, gent 
molt diversa, solen ser persones com-
promeses en el món de la cooperació so-
lidària amb el Tercer Món o amb sectors 
socials marginals de la nostra societat; 
dinamitzadors de grups de base; activis-
tes i lluitadors dels drets socials. També 
la seva diversitat ve determinada per la 
professionalitat: uns són periodistes, 
d’altres obrers, mestres d’escola, estu-
diants, economistes, artistes, professors 
universitaris d’àmbits tan dispars com 
historiadors, psicòlegs, pedagogs, lin-
güistes, filòsofs, matemàtics...,

El glossari de reflexions sorgeixen a par-
tir  de les paraules: Alfabetització, Amor-
Pedagogia de l’amor, Aprendre; Bilingüe, 
Bluefields, Cartilla; Comunicació, Cons-
ciència; Cooperació, Cultura, Diàleg, 
Dignitat, Diversitat, Dona, Drets, Escola, 
Escriptura, Esperança, Felicitat, Futur, 
Globalització, Història, Humanitzar, Igual-
tat, Informació (o In-formació), Justícia, 
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Kukra Hill; Kupya (‘cor’ en llengua mis-
quita), Llengua Materna, Llibertat, 
Llibre, Memòria, Nicaragua territori lliure 
d’analfabetisme, ONGD, Participació, 
Poble, Poesia, Qualitat de vida, Reserva, 
Revolució, Salut, Salvar-salvar-se, Somni, 
Treball, Utopia, Verb, Wangky, Xenofòbia, 
Y también ensénales a leer, Yo sí puedo-
Yank Lika Sipsna, Zenzontle. Cada una de 
les reflexions és una síntesi que, en for-
mat de breus articles, aporten profundes 
connotacions barreja de poesia, filosofia 
i compromís. Algunes se centren en refle-
xions sobre el sentit i la direccionalitat de 
l’educació; d’altres, en la necessitat del 
canvi i la transformació social; i, d’altres, 
en el poder de la llengua i la comunicació 
humana com a essència de la convivèn-
cia. Totes elles tenen un denominador 
comú, totes presenten un repte a desafiar 
el present i totes estan farcides i aporten 
esperança vers la construcció de la uto-
pia d’un món millor tot amarades d’amor 
i complicitat amb els qui sofreixen desi-
gualtats i injustícies.

Cal dir que el llibre no pretén només 
fer reflexionar i prendre posició teòrica 
sinó que cerca la implicació pràctica. 
Per això el llibre es converteix en eina, 
en llibre-eina, per debatre aquestes re-
flexions i cercar camins d’obertura, en 
sessions o cercles de lectura a fer en 
qualsevol indret del país. Resulta, per 
tant, una eina o un recurs educatiu per 
potenciar el debat real, i, conseqüent-
ment, molt útil per a tot col·lectiu que 
treballa en la cooperació internacional 
o dóna suport a grups marginals, vàlid, 
també, per a responsables polítics de 
ciutats integrades en agermanaments 
solidaris o en projectes de ciutats edu-
cadores i, és clar, per a qualsevol centre 
educatiu per plantejar-se nous camins 
i innovacions educatives que ajudin a 
transformar les persones i la societat. 
Si esteu interessats a organitzar una 
sessió de debat sobre els temes que es 
tracten, només cal posar-se en contacte 

amb el coordinador del llibre: <sebas-
parra@solidaries.org>.

El llibre ha estat editat per les agru-
pacions de Girona i Barcelona de l’As-
sociació d’Educació Popular Carlos 
Fonseca Amador (AEPCFA), que des de 
fa anys, juntament amb altres col·lectius 
(Catalunya, Xàtiva, Bilbao, Sevilla...) es-
tan agrupats en la Plataforma per una 
Nicaragua Lliure d’Analfabetisme per 
ajudar i col·laborar en el projecte d’al-
fabetització del poble nicaragüenc i, úl-
timament, de les comunitats indígenes 
de la costa del Carib. L’edició, feta per la 
impremta Curbet de Girona, ha comptat 
amb el suport de la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
i l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya. L’Institut Paulo Freire de l’es-
tat espanyol està preparant l’edició en 
castellà destinada fonamentalment a la 
seva difusió a Nicaragua.

És evident, doncs que la lectura del 
llibre pretén, com hem dit abans, des-
pertar i generar inquietud i compromís i 
que, com s’indica també en el pròleg, la 
feina no queda finalitzada en acabar-ne 
la lectura sinó que “no oblidis que aquest 
llibre vol ser una eina de lluita pacífica i 
transformadora contra la infàmia que re-
presenta l’analfabetisme i la minorització 
de les llengües aquí i arreu: després de 
fer un recorregut per les seves pàgines et 
volem convidar a continuar fent camí, ja 
que aquesta lluita, com tantes altres, és, 
i serà mentre no construïm aquest altre 
món possible que somiem, una lluita per-
manent i necessària“.



Aymerich, Ricard; Lluró, 
Josep M.; Roca, Enric. 
Junts a l’aula?: Present i 
futur del model d’educació 
comprensiva a Catalunya. 
Barcelona: Fundació 
Jaume Bofill, 2011 (Polí-
tiques; 73).

Extracte de l’índex:
Crisi i transformació de la 
institució escolar. L’escola 
en un temps d’incertesa; Ca-
talunya, territori de “Marca”. 
Una proposta de diagnosi 
del sistema escolar a Cata-
lunya; El model comprensiu 
català a la llum d’Europa; 
Curriculum, cultura comuna 
i autonomia de centres; Cen-
tre, aula i professorat.

El bazar de los locos: the 
twitter experience. Fran-
cesc Llorens i Juan José 
Calderón (eds.). València: 
Novadors, 2012. 

Besalú, Xavier. Salomó Mar-
quès i Sureda: aproxima-
ció biogràfica. Barcelona: 
Mestres 68: Rosa Sensat, 
2011. 

Essomba, Miquel Àngel. 
Inmigración e intercul-
turalidad en la ciudad: 
principios, ámbitos y con-
diciones para una acción 
comunitaria en perspectiva 
europea. Barcelona: Graó, 

2012 (Acción Comunita-
ria y Socioeducativa; 14).

Extracte de l’índex:
Políticas de inmigración e 
inclusión en Europa; La in-
terculturalidad como modelo 
de gestión de la diversidad 
cultural; Ciudad, diversidad 
e inclusión en Europa; La 
acción comunitaria intercul-
tural.

Fondazione don Lorenzo Mi-
lani. Barbiana: il silenzo 
diventa voce: mostra fo-
tografica itinerante. [s.l.]: 
Fondazione Don Lorenzo 
Milani, [s.d].

La Residència d’Estudiants 
de Catalunya (1921-1939). 
Fulcarà Torroella, Maria 
Dolors. Barcelona: Pu-
blicacions i Edicions de 
la Universitat de Barce-
lona, 2012.

Extracte de l’índex:
La Residència del temps de 
la Mancomunitat; La Resi-
dència de la Diputació de la 
Dictadura; La Residència de 
la Generalitat; La Residèn-
cia Internacional de senyo-
retes estudiants; La projec-
tada Residència professional 
femenina; Els residents.

Fent camí: cap a l’escola 
que volem. 
Gil, Loli; Guzman, Mar-
ta; Moreno, Esther. 
Barcelona: Rosa Sen-
sat, 2012 (Temes d’In-
fància; 67).

Extracte de l’índex:
Com és el dia a dia a l’es-
cola; Històries de rotllana: 
com es coneix, es construeix 
i es consolida el grup; Veure 
el món amb ulls d’infant: els 
projectes; Els ambients, una 
proposta de treball oberta; 
Quines propostes? El dia a 
dia amb el grup d’infants, 
temps i espais per estar ple-
gats; El moviment a l’escola; 
Una escola oberta al món; 

Novetats bibliogràfiques
Biblioteca Rosa Sensat R
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Famílies i escola; Compar-
tir... per créixer plegats.

Melchor Mª Jovellanos, 
Gaspar. Memoria sobre 
educación pública o sea, 
tratado teórico-práctico 
de enseñanza, con apli-
cación a las escuelas y 
colegios de niños. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2012 
(Memoria y Crítica de la 
Educación; Serie clásicos; 
29).

Pensar, mirar exponerse: 
lecturas sobre infancia, 
adolescencia y juven-
tud. José García Molina 
(coord.). València: Nau 
Llibres, 2012 (Linterna 
Pedagógica; 4).

Extracte de l’índex:
Un niño lee filosofía, una 
niña lee un filósofo; Pe-
queña historia sobre la su-
erte de la infancia; Cultura 
y tribus juveniles; El silencio 
de la infancia. Tres niños 
atravesando el paisaje; Edu-
cadores sociales en la escu-
ela: límites y virtualidades.

Piniella de Bustos, Joan. La 
infància, una història fos-
ca. Les condicions de vida 
dels nens a Catalunya a 
través dels segles. Lleida: 
Pagès, 2011 (Guimet; 
149).

Extracte de l’índex:
La infància en el temps; La 
família i l’entorn; La infància 
abandonada; La mortalitat 
infantil; Infància i maltrac-
taments; La salut; Educació 
i ensenyament; El treball 

infantil; Els nens a les pre-
sons; Les lleis i les normes 
de la infància; L’atenció a la 
infància i els centres d’aco-
llida.

Qüestions socialment vives i 
l’ensenyament de les cièn-
cies socials. Joan Pagès i 
Antoni Santiesteban (co-
ords.). Bellaterra: Publi-
cacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
2011 (Documents; 97).

Química a infantil i primària: 
una nova mirada. Mercè 
Izquierdo (coord.) i Grup 
de treball Kimeia. Barce-
lona: Graó, 2012 (Sèrie 
didàctica de les Ciències 
Experimentals; 182).

Sanchis, Rosa. Karicies.com: 
però aquest llibre no anava 
de sexe? La Pobla Llarga 
(València): Edicions 96, 
2012.

Vázquez Ramil, Raquel. 
Mujeres y educación en la 
España contemporánea: 
la Institución Libre de 
Enseñanza y la Residencia 
de Señoritas de Madrid. 
Madrid: Akal, 2012 (Akal; 
332).

Una pel·lícula sobre l’escola, els 
mestres, els alumnes...

Aquesta pel·lícula, filmada 
gairebé com si fos un docu-
mental, ens mostra les hores 
anteriors a la matança de 
Columbine, fet que ha estat 
tractat en diverses ocasions.

Elephant [Enregistrament 
vídeo]. Un film de Gus 
Van Sant. Barcelona: De-
APlaneta, 2003. 1 video-
disc (DVD). 105 min.

Gus Van Sant filma aquest 
drama –o és una tragèdia?– de 
manera hipnòtica, com si tot 
plegat estigués submergit en 
un somni. Anem descobrint 
com si res les accions més 
quotidianes d’alguns dels 
alumnes d’aquest centre de 
Secundària amb la mateixa 
fredor que contemplem la 
preparació de la matança. No 
hi ha respostes i les preguntes 
te les emportes cap a casa.

El títol de la pel·lícula, que 
va rebre la Palma d’Or al fes-
tival de Canes, es basa en la 
frase feta anglesa “One ele-
phant in the room”, que fa 
referència a una cosa de molt 
volum que tenim davant del 
nas però que no veiem fins 
que comença a destrossar-ho 
tot.

Una pel·lícula excel·lent per 
anar prenent consciència de 
quina societat estem cons-
truint entre tots.




