Recorda una mestra i pensa perquè és o va ser important per tu. Quan
ho tinguis, busca què era concretament el què t’ajudava i t’acompanyava.1
”Si hi ha un acte d’amor aquest és la memòria”. Montserrat Roig
Aquesta guia se us entrega de la mà de la sessió vivencial del taller formatiu sobre continguts
i metodologies per una educació alliberadora, plena i transformadora. En ella, s’hi recullen i
amplien els recursos del taller, perquè els pugueu aplicar a l’aula. Us proposem engrescarvos a establir el compromís amb vosaltres mateixes i el vostre alumnat d’aplicar a l’aula al
menys una de les dinàmiques cada trimestre, observar-ne els resultats, per tal de retornar-los
al grup. També us animem a aplicar alguna de les accions formatives a les vostres trobades
de professorat, amb la intenció de donar suport en els vostres espais interns de reflexió, per a
fomentar que sigui sans, lliures i que transversalitzin pràctiques de cures.
Totes les propostes que es compilen volen acompanyar la vostra acció i vocació com a mestres,
fomentant experiències satisfactòries i honestes a l’escola, per a les persones de la comunitat
educativa. Són moltes les transformacions de l’educació al llarg del temps i els territoris i és
intensa. Tant la busca d’aquells recorreguts d’aprenentatge que a nosaltres ens hauria agradat
viure, com el reconeixement dels que ens van acompanyar a créixer i el desaprendre dels que
no ens van servir. En aquest buscar col·lectiu s’ha situa la guia.
Hi trobareu cinc propostes que contenen un dinàmica i una reflexió teòrica-pràctica cadascuna.
Es recomana, però no és indispensable, fer el taller vivencial que l’acompanya per tal de
conèixer els materials des de l’experiència.
Recomanació: visionar del vídeo de la cooperativa l’Esberla que porta per títol: Operem
el sistema educatiu! - Efecte Jove Vilassar de Dalt

2

ACOMPANYAMENT I CURA

4
6

VIOLÈNCIES I PAU(S)

8
10

COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

PRIVILEGIS I RESISTÈNCIES

DESAPRENDRE, CREATIVITAT I MEMÒRIA

1 Guia insiprada en l’experiència i recursos adquirits amb la intervenció a l’aula amb Desos Opció Solidària, EduAlter, l’Escola de
Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona i SOS Racisme Catalunya i els materials de la guía Desaprendre de la
cooperativa Candela i dels vídeos realitzats per la cooperativa l’Esberla.
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ACOMPANYAMENT I CURA

“La insurrecció de la vulnerabilitat. per una pedagogia de la cura i la resistència. la nostra
societat i les nostres escoles estan formatejades per amagar tot allò que ens limita i ens fa
vulnerables.” Pié Balaguer, Asun. La insurrección de la vulnerabilidad. Ed: Publicacions edicions
de la ciutat de Barcelona. 2019.

Per una eduació alliberadora, plena i transformadora.

CONTINGUT
Obrim la guia amb l’eina de l’escala de provenció, l’objectiu
de la qual és impulsar espais i relacions segures a on mestres i
alumnes se sentin lliures i envalentidxs a expressar la seva
identitat, inquietuds, desitjos i desavinences, fent aflorar esce
naris de grup vius i dinàmics. La provenció (proveïr d’eines per
quan aparegui el conflicte i prevenir de violències) prové de
l’educació per la pau i servirà per preparar el grup i a vosaltres
mateixes per quan vinguin malentesos i desavinences. Aquests
conflictes amb un grup preparat es poden incorporar com a part
del recorregut de creixement, treballant-los com a oportunitats
de canvi. De la mateixa manera ajudarà a acompanyar processos
d’aprofundiment grupal des de valors com la complexitat, l’escolta
profunda, la vulnerabilitat, l’estima i la perseverança. I fomentarà
espais cooperatius i d’autogestió. L’experiència a l’aula es podrà
replicar en altres circumstàncies de la vida més enllà de l’àmbit
educatiu, en les relacions micro i macro (unx mateixa, la família, la
comunitat, els espais de participació ciutadana, el barri...).

PROVENCIÓ
COOPERACIÓ

CONSENS

COMUNICACIÓ

CONFIANÇA

ESTIMA

CONEIXEMENT

PRESENTACIÓ

DINÀMIQUES
Recomanació: Banc de recursos d’educa
ció per la pau de l’ Escola de Cultura de Pau
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Per incorporar a l’aula processos de provenció
es recomana fer dinàmiques de totes les
fases que recull la il·lustració, aquestes en
són algunes.
ESCALA DE PROVENCIÓ:
• Coneixement. Es proposa que s’obri la cla
sse, almenys un cop per setmana, amb un
cercle de paraula on totes les persones del
grup tenim el nostre torn, regulat amb un
tótem (l’objecte que ens dóna la paraula, és
a dir, parla la persona que el té). En funció
del moment i l’objectiu amb el que l’utilitzem
podem demanar diferents coses, com per
exemple:
-Ens presentem
-Diem una cosa bonica de nosaltres mateixes
-Si estem gestionant un conflicte, podem ex
pressar com ens sentim
-Si fem una sessió específica d’algun contingut,
podem demanar quines expectatives es tenen
-Si hi ha hagut una experiència global ciuta

dana determinada, podem donar veu a com ho
hem viscut (les càrregues de l’1 d’octubre, un
desnonament d’una companya de l’escola... ).
Així sentim totes les veus i les persones tenen
la possibilitat de buscar el seu lloc dins del
grup.
• Estima. Totes les persones escrivim el nostre
nom en un full i, si volem, hi fem un dibuix.
Amb aquest full ben visible caminem per
l’espai mentre ens anem trobant amb altres
companyxs, amb les que ens aturarem per
escriure’ns als fulls respectius una cosa que
ens agradi de l’altra persona. Per exemple, a
la meva companya Maria li escric que és molt
enèrgica. És interessant que juguem sense
usar cadires ni taules, recolzant-nos entre
nosaltres per escriure i que només apuntem
coses boniques sobre les companyxs.
• Cooperació. Cadires cooperatives. Modifi
quem el joc de les cadires. Ara les persones el
que hem d’aconseguir és asseure’ns totes, és
a dir, el mateix nombre de persones a totes
les rondes. cada vegada hi haurà una cadira
menys i mirarem de no tocar amb els peus
a terra.
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COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

“Es importante reconocer que las culturas corporales de los adolescentes tienen un profundo
sentido de musicalidad y que están más bien luchando contra la escolarización y la negación
del cuerpo dentro de las escuelas. En el momento en que los adolescentes y los jóvenes se
apropian recuperando su propia corporalidad y su propia capacidad de movimiento, existe un
cambio en el lenguaje verbal, en la construcción del pensamiento lógico, matemático, y también
en la cuestión grupal, por lo tanto en la reducción de los índices de violencia”. Jiménez, Lucina.
Arte para la convivéncia y educación para la paz. Ed: Fondo de Cultura Económica Secretría de
Cultura, México. 2016.

Per una eduació alliberadora, plena i transformadora.

CONTINGUT
Recomanació: visionar el vídeo de la cooperativa l’Esberla que porta per títol:
“Experiment sistema educatiu - Efecte Jove Vilassar de Dalt”
Seguim la proposta convidant-vos a usar els recursos de la comunicació no violenta tant en el
tracte amb l’alumnat com entre companyxs. Entenem que la manera més efectiva de prevenir
l’assetjament escolar i la discriminació de qualsevol tipus a les aules és oferint un exemple i
una vivència de tracte respectuós, responsable i amorós tant del professorat a alumnat com
del professorat entre ellxs. Tan sols amb referents poden lxs alumnxs posar en marxa les
seves capacitats per tractar-se bé i acollir totes les identitats amb les que conviuen. Aquesta
eina té unes repercussions i impactes més enllà del avaluable. Entra dins d’aquelles accions
difícils de mesurar però que requereix d’un gran compromís, esforç i responsabilitat per part
del professorat.
Recomanació: escoltar el programa de radio El Racó de Pensar del dia 30 d’agost del 2017
“el contrari d’una bomba”

• Què ha passat? .........

(fets)

• Com et sents? .........

(emocions/sentiments)

• Per a què? .........

(necessitats)

• M’agradaria que .........

(petició/proposta)

AUTOR
• Què ha passat?
• Què volies aconseguir?
• A qui creus que ha afectat l’incident?
• Com creus que s’han sentit amb la teva acció?
• Què penses ara del que ha passat?

RECEPTOR
• Què ha passat?
• Com et sents ara amb el que ha passat?
• Com t’ha afectat a tu i a la resta?
• Què necessites ara ?

• Què podríes fer per millorar la situació?

DINÀMIQUES
Si s’ha fet la formació es poden aplicar les fit
xes que s’han aprés. Sinó es proposa:
LA MIRADA:
Lxs participants estan en cercle a la primera
ronda i es van canviant de lloc amb la
persona amb qui entrin en contacte visual,
preguntant primer “Puc?” i quan l’altra respon

“Sí” es mouen. En la segona ronda del joc,
s’incorpora la possibilitat de respondre “No”.
I a la tercera ronda es treu la paraula i es
juga donant permís només amb la mirada. Es
treballa a través del joc. l’atenció, la gestió de
la frustració i la capacitat per posar límits.
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VIOLÈNCIES I PAU(S)

“Ignorar la diversidad de construcciones culturales que cohabitan en un aula, atendiendo
exclusivamente a los aprendizajes clásicos” significa pensar en los más jóvenes únicamente
como futuros trabajadores (para lo cual únicamente necesitarían de conocimientos instrumentales). Sin embargo, un ideario escolar que coloque en el centro de su actividad educativa,
no sólo la adquisición de conocimientos científicos, sino también el aprendizaje de contenidos
sociales con la finalidad de que sea una escuela que atienda todos los aspectos de desarrollo
humano tendrá como objetivo educativo que aprendan a vivir en sociedad.” Cobos Rosa, Amorós Celia, Miyares Alicia, Sánchez Bello Ana, Posada Kubissa Luisa, Interculturalidad, feminismo
y educación. Editorial La Catarata. 2006. (p.65)

Per una eduació alliberadora, plena i transformadora.

CONTINGUT
En aquesta tercera fitxa recollim el triangle de les violències de Johan Galtung. Amb aquesta
eina volem: en primer lloc, fomentar el pensament crític i la comprensió profunda del sistema
d’explotació global i les seves causes i conseqüències; En segon, visibilitzar i acollir la diversitat,
interna i externa (alteritat); I, finalment, obtenir o ampliar eines per fomentar l’agència de
l’alumnat i la seva participació. Oferim recursos per mirar la cultura on ens trobem submergidxs
i el posicionament que tenim respecte el món. Situem la nostra mirada global com una més,
no com l’absoluta o única, posant atenció tant a les coses identificables, com a les que passen
desaparcebudes, com a normals o implícites. L’objectiu és obrir espai a tots els sabers que hi
ha a l’aula, donant cabuda a la diversitat de les persones i maneres d’entendre el món que
formem la comunitat educativa. Dignifiquem i respectem perspectives diverses en un procés
d’aprenentatge mutu. “Hi ha tres maneres d’ensenyar: amb l’exemple, amb l’exemple i amb
l’exemple”
Violència directa (entre persones)

Violència estructural (originada
per un sistema social injust)

Violència cultural (legitimada per creences
i imaginaris col•lectius que naturalitzen i
perpetuen les altres dues

DINÀMIQUES
Recomanació: mirar el vídeo de la dinàmi
ca facilitada i enregistrada per la Univer
sitat Internacional de la Pau de Sant Cugat
del Vallès que porta per nom: “Taller
Castell de cartes al Raval”
POSEM NOM A LA VIOLÈNCIA:
Se separa les participants en tres grups i un
dels grups surt fora de l’aula perquè tindran el
rol d’observadores. Es dona a les participants
dos jocs de cartes i se’ls demana que facin
un castell de manera competitiva, indicant
que guanyarà el grup que el faci més alt en
un temps pautat d’uns 15 minuts. A la meitat
del temps, es dona plastilina tant sols a un
dels grups i es deixa que passi el que passi
intervenint tan sols si es sobrepassen els límits
de la normativa escolar, com l’agressió física.
Un cop finalitzat el temps es revisen els dos

castells i s’assenyala l’equip guanyador. Es fa
un cercle tot convidant que guardin tots els
comentaris i sentiments per a debatre’ls al
cercle i es fa una reflexió al voltant de com s’han
sentit i què s’ha observat, donant veu primer
a les persones que observaven, després a les
que no tenien plastilina i finalment a les que
sí. Si s’ha fet la formació es pot reflexionar al
voltant del triangle de les violències, ja que
la dinàmica haurà posat de relleu que tenir
menys recursos genera desigualtat davant
la mateixa tasca i també representa un tipus
de violència, estructural, simbòlica (no tenir
feina, pertànyer a un grup social discriminat,
no tenir llar o accés a l’educació, ...) . Es pot
ampliar la mirada, per tal de pensar en quins
recursos hi ha persones que tenen i persones
que no, seguint el ritme de les reflexions de
l’alumnat.

7

8

PRIVILEGIS I RESISTÈNCIES
PRIVILEGI

Cossos
normatius, sense
diversitat funcional

Persones
amb nivell alt de
formació acadèmica i
alfabetitzades

Jove

Atractiu segons models de bellesa
imposats externament com cossos prims

Heterosexual

Classe social (socioeconòmica)
mitja i mitja alta

Orígen europeu,
aspecte caucàsic

Llengua materna del
territori a on resideix

Blanc
Clar de pell
Homes

Religió que es
creu o practica és la
majoritària o oficial al
territori a on es resideix

Cis gènere, és a dir
s’identifica amb el
gènere que s’atribueix
al seu sexes (Dona
vagina. Home penis)

Fèrtil

No-fèrtil

Gèner no binari,
queer, fluïd, trans

Religió
minoritària
o no oficial

Dona

Fosc
de pell
Negre o amb faccions
diferents de les caucàsiques

Llengua materna
diferent de la del
territori a on es
resideix

No europeu d’orígen

Classe
treballadora
o pobra
No-atractiu
segons models de
bellesa imposats
externament com
cossos grassos

Lesbianes, gais, bisexual, demisexul,
pansexual, assexual.

Persones amb
diversistat funcional

Vell,
Persones amb
persones
nivell baix de
grans
formació acadèmica
i no-alfabetitzades
(mig a baix)

OPRESSIÓ / RESISTÈNCIA

“La violencia no es necesaria. El conflicto puede serlo, el conflicto nos puede ayudar a llegar a
otros lugares, desconocidos, positivos, deseados. El conflicto no garantiza la violencia si sabe
ser tratado. El conflicto no sólo es necesario para la transformación...el conflicto es inevitable”. Morin, Edgar. Los siete saberes necesários para la educación del futuro. Ed:Nueva Visión,
UNESCO, Buenos Aires. 2001.
“Tot el que no es pot dir pot erosionar sense obstacles”.Virgine Despentes. Teoria King Kong.

Per una eduació alliberadora, plena i transformadora.

CONTINGUT
Recomenació: mirar el vídeo de la dinàmica que porta per nom: “All That We Share”
En aquesta quarta proposta, es recull l’estrella d’eixos de discriminació i les mirades sobre
les que us proposem treballar1. Aquest material serveix per a totes les edats perquè aquests
continguts travessen les vides de l’alumnat i convoquen les seves experiències i també les
del professorat, és una oportunitat per parlar-ne. En tots els eixos hi ha oculta, o no tant,
una estructura d’opressió i privilegi i històries de lluita i resistència personals, familiars i
comunitàries. Fer conscients les repressions que normalitzem i reconèixer el patiment de les
persones que les viuen permet dotar-nos d’eines per desactivar-les. S’impulsa així un procés
de desaprendre i reaprendre que ens afecta a totes. Per fer-ho, ens pot acompanyar, convocar
les lluites antigues i actuals ampliant així els referents dels continguts curriculars: és una
oportunitat per descobrir defensores de drets humans i testimonis de lluita ja siguin propers,
històrics i/o d’altres territoris (pobles originaris antiextractivisme, antifeixisme històric i
actual, antimilitarisme, antiracisme contra la legislació europea, anticapacitisme, identitats de
gènere i desig dissidents, lluita del poble gitano ...). És la nostra responsabilitat com a mestres
visibilitzar i contrastar els valors i narratives dominants perquè no s’escolin com a naturals i
atemporals i més tenint en compte que molts d’ells està comprovat que ens estan abocant al
col·lapse social i ambiental.

Recomanació: continguts i metodologies
sistematitzades al banc de recursos
d’educació per la justícia global crítica i
transformadora d’EduAlter

DINÀMIQUES
BARÒMETRE DE VALORS:
Es preparen preguntes controvertides sobre
els continguts que es vulgui treballar. Per
exemple, sobre agricultura ecològica es
po
drien plantejar enunciats controvertits
com: “la manera com consumim és una de
les causes principals de les desigualtats en
altres territoris” o “tenim la sobirania de la
terra”. I en canvi, en cultura de pau podrien
ser: “solidaritat i caritat són el mateix”. Convé
adequar-les a l’edat amb què treballem i als
continguts. Un cop es planteja cadascuna
d’aquestes preguntes, les persones han de
posicionar-se a l’espai en el sí o en el no, a

banda i banda de la sala, acordant que per
exemple la nostra dreta és el sí i la nostra
esquerra és el no. Un cop situades, obrim
el debat donant la paraula a les persones a
través del nostre tótem. Es dona el primer
torn de paraula a les persones del grup amb
menys representació i anem alternant les
intervencions perquè els dos posicionament
puguin dialogar. Escoltem el debat fins que
considerem que podem llençar una altra
pregunta.

1 http://competenciesiepd.edualter.org/ca/portada/competencies_i_epd
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DESAPRENDRE, CREATIVITAT I MEMÒRIA
ARBRE DE LES CULTURES. DAS, KALPANA
ENTORN
(CONTEXT)

MORFOLÒGIC:
Història, comportaments, costums,
llengües, arts, tècnica / tecnologia,
alimentació...

DINAMIC

10

ESTRUCTURAL:
• Persona
Família
Comunitat
Societat
Nació
• Organització Social
• Sabers i pràctiques en política, economia, educació,
medicina, justicia, dret, etc.
• Pràctiques religioses
• Llengua
• Normas i valors

VISIBLE

INVISIBLE

ENTORN
(CONTEXT)

MÍTIC - FONT DE SIGNIFICACIÓ:
• Visió del món: ésser, cosmos, divi, humà
• Cosmologia: temps i espai
• Espirituaitat
• Psicologia i marc mental
• Creences
• Coneixements

“No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos” Ana Morales testimoni d’una presa de la
presó de dones Las Ventas (Madrid) durant la dictadura franquista.
”Sin relato histórico propio y sin lenguaje común, quedamos sin esa base que sostenga
suficientemente el presente y proporcione la consistencia colectiva para no partir siempre
de un nuevo principio… De tal manera, si bien hemos sido y somos sujetos históricas que
incidimos en las historias territoriales con vivencias colectivas y concretas, estas experiencias
no han sido registradas o suficientemente consignadas, y nos pasa que nos olvidamos de
lo construido y del proceso implicado. Se instala así un “eterno retorno que nos lanza a
un espacio vacío donde hay que empezar de cero”. Zúñiga Aguila, Elena, VVAA. Nunca más
mujeres sin história. Conversaciones feministas. Ed: Red Chilena contra la Violencia hacia las
Mujeres, Chile. 2018 (p.43)

Per una eduació alliberadora, plena i transformadora.

CONTINGUT
Recomanació:
- Mirar el documental La escuela olvidada

- Escoltar la cançó L’amor fora de mapa

En aquest darrer recull, us proposem recuperar les memòries comunitàries i personals de
l’alumnat, l’escola, el barri i la comunitat. Explorar d’on venim és una bona manera per saber
cap a on volem anar i perquè. Identificar la diversitat de relats i cultures de la nostra aula,
fomentar que s’expressin i donar-los un lloc és la millor eina de prevenció de les violències i
educació en la justícia global. També volem posar atenció a la influència de 40 anys de repressió
i submissió educativa durant el franquisme al nostre territori i en la necessitat de revisar com
ha estat la transició educativa per recuperar les pràctiques de l’escola d’abans del període
dictatorial. Convidem a desaprendre aquelles pràctiques educatives que no ens serveixen i
animem a deixar-nos moldejar pels models que van resistir i pels que estem construint dia a
dia. Per acompanyar aquest camí, es poden emprar aprenentatges significatius (com els relats
de vida), metodologies transformadores (com totes les que es proposen en aquest decàleg) i
participació comunitària (involucrar a les famílies, el veïnat i els moviments socials del barri),
entre altres.

DINÀMIQUES
TEATRE DE LES OPRIMIDES:
Es demana a les participants que es posin
en grups de 3 a 5 persones. Cada grup re
presentarà amb el cos una imatge conjunta
estàtica que expressi “com és la meva escola?”
i una altra que mostri “com m’agradaria que
fos la meva escola?”. Només la gent del grup
saben quin títol representen.
Tot seguit, cada grup ensenya la seva
imatge i l’altre grup intenta endevinar-ho.
Per ampliar continguts mentre esbrinem
la imatge, hi ha diverses possibilitats. Per
exemple, tocar l’espatlla de cada persona
del grup una per una perquè digui en veu
alta una paraula que expliqui el que el seu

cos representa dins d’aquella figura. També
podem demanar a les que estan endevinant
que intentin posar un títol a l’escena. Estirant
del fil d’aquestes dues imatges es poden anar
construint els relats vivencials dels infants
sobre la seva experiència a l’escola i els seus
desitjos. D’aquesta manera, s’acompanya
la descoberta de necessitats i s’afavoreix la
valentia de compartir-les. Es pot treballar
amb els conceptes que es vulgui.
Recomanació: visitar la web de “Donar veu
a la memòria” infància, teatre i conflictes
armats

11

12

ANNEXES
CONTE 1

• CADENAS DE CUIDADOS

Su madre no la cuida. Se fue. La dejó con su
abuela y llama todas las semanas desde un
locutorio en el que suenan muchas voces a
la vez hablando desde cabinas mal aisladas.
Dejó de cuidarla para cuidar a otra niña. Casi
de su edad. Otra niña. Más clara que ella en
general. De pelo. De piel. De sonrisa. Con una
habitación de colores que combinan según las
revistas de decoración. Una niña que ya tiene
otra madre. ¿Le dará muchos abrazos? Otra
madre de otro país al otro lado del océano. Esa
otra niña se llama Paula.
Mi madre cuida a Paula. Piensa. Pero la madre
de Paula también cuida a Paula. A mi me cuida
mi abuelas. Pero a Paula también la cuida su
abuelas, además de mi madre y de la suya. Mi
madre y mi abuela no pueden cuidarse entre
sí. Están mal repartidos los cuidados.
Font: “La vida en el centro. Voces y relatos
ecofeministas” Yayo Herrero, Marta
Pascual y María González Reyes
CONTE 2

• CUENTO DEL BUEN VIVIR(SUMAK KAWSAY Y SUMA
CLAMAÑA)

En un pueblo de la costa mexicana. Un paisano
está, medio adormecido, junto al mar. Un
turista norteamericano se le acerca y entablan
conversación. El turista le pregunta:
—»Y usted, ¿a qué se dedica? ¿En qué trabaja?».
El mexicano responde:
—» Soy pescador».
—»¡Vaya, pues debe ser un trabajo muy duro!
Trabajará usted muchas horas».
—»Sí, muchas horas», replica el mexicano.
—»¿Cuántas horas trabaja usted al día?».
—»Bueno, trabajo tres o cuatro horitas».
—»Pues no me parece que sean muchas. ¿Y
qué hace usted el resto del tiempo?».
—»Vaya. Trabajo tres o cuatro horitas, juego
un rato con mis hijos, duermo la siesta con

mi mujer y luego, al atardecer, salgo con los
amigos a tomar unas cervezas y a tocar la
guitarra». El turista norteamericano reacciona
inmediatamente de forma airada y responde:
—»Pero hombre, ¿cómo es usted así?».
—»¿Qué quiere decir?».
—»¿Por qué no trabaja usted más horas?».
—»¿Y para qué?», responde el mexicano.
—»Porque así al cabo de un par de años
podría comprar un barco más grande».
—»¿Y para qué?».
—»Porque un tiempo después podría montar
una factoría en este pueblo».
—»¿Y para qué?».
—»Porque luego podría abrir una oficina en el
distrito federal».
—»¿Y para qué?».
—»Porque más adelante montaría
delegaciones en Estados Unidos y en Europa».
—»¿Y para qué?».
—»Porque las acciones de su empresa
cotizarían en bolsa y usted se haría
inmensamente rico».
—»¿Y para qué?».
—»Pues para poder jubilarse tranquilamente,
venir aquí, jugar un rato con sus nietos, dormir
la siesta con su mujer y salir al atardecer a
tomarse unas cervezas y a tocar la guitarra con
los amigos».
Font: http://revistamito.com/sumakkawsay-y-suma-qamana/
CONTE 3

• CONTE DE LA FLOR

Una vegada un nen va anar a l’escola i era
ben petit. I l’escola era ben gran, però quan
el nen va veure que podia anar a classe
directament des de la porta de fora, es va
sentir feliç i l’escola no li semblava tan gran,
així. Un matí, quan feia poc que era a l’escola,
la mestra va dir:
– “Avui farem un dibuix”. “Bé”, va pensar. Li
agradava molt dibuixar. I podia fer totes les
coses, lleons, tigres gallines i vaques, trens i
vaixells i va prendre la seva caixa de llapis i va

Per una eduació alliberadora, plena i transformadora.

començar a dibuixar. Però la mestra va dir:
“Espereu! no és hora de començar “. I ell va
esperar fins que tots estiguessin preparats.
– “Ara”- va dir la mestra
-“anem a dibuixar flors”. “Que bé”. -Va pensar
el nen, a ell li agradava dibuixar flors. I va
començar a fer boniques flors, amb llapis
vermell, taronja, blau. Però la mestra va dir:
“Espereu, jo us mostraré com es fan!”. “Així”va dir la mestra-. I era una flor vermella amb
tija verda. “Ara sí”, va dir la mestra. “Ara
podun començar”. El nen va mirar la flor de
la mestra i després la seva, i a ell li agradava
més la seva flor que la de la mestra. Però
no va dir res. Simplement va guardar el seu
paper i va fer una flor com la de la mestra,
vermella amb la tija verda.
Un altre dia, la mestra va dir:
– “Avui treballarem amb plastilina”. “Bé”
-va pensar ell, i podia fer tot tipus de coses
amb plastilina: serps, ninots de neu, elefants
de cues, actuacions i camions. Va començar a
prémer i pastar la bola de plastilina.
Però la mestra va dir:
– “Espereu, no és hora de començar!” I ell, va
esperar fins que tots estiguessin preparats.
“Ara”-va dir la mestra- “nosaltres farem
una serp”. “Bé”, va pensar el nen. A ell li
agradava fer serps. I va començar a fer unes
de diferents mides i formes. Però la mestra
va dir: “Espereu, jo us mostraré com fer una
serp llarga!”. Ara podeu començar. El nen va
mirar la serp de la mestra, llavors va mirar la
seva, i a ell li agradava més la seva que la de
la mestra, però no va dir res. Simplement va
amassar la plastilina en una gran bola, i va fer
una gran serp com la de la mestra. Així, el nen
va aprendre a esperar, i a observar i a fer les
coses com les de la mestra. I després no feia
les coses per si mateix. Va succeir que el nen i
la seva família es van mudar a una altra casa,
en una altra ciutat, i el nen va haver d’anar
a una altra escola. Aquesta escola era molt
més gran que la primera, tenia porta fora,
però per arribar a la seva aula, el nen havia
de pujar uns graons i seguir per un corredor

llarg. I justament el primer dia que hi era, la
mestra va dir:
– “Avui farem un dibuix”. Bé, va pensar el nen,
i va esperar que la mestra li digués què fer.
Però ella no va dir res, només caminava per
l’aula. Quan es va acostar al nen, ella va dir:
– Tu no vols dibuixar?
– Sí -va dir el nen
- Però què farem?
– Jo no ho sé fins que tu no ho facis – va dir
la mestra.
– Com ho faré? – Va preguntar el nen.
– Per què? – Va dir la mestra
– De la manera que vulguis.
– I de qualsevol color? – Va preguntar ell.
– De qualsevol color – va dir la mestra;
– Si tots fessin servir els mateixos colors i
fessin els mateixos dibuixos, com es podria
saber qui va fer què i quina és de qui?
– No sé. – va dir el nen. I va començar a fer
una flor vermella amb la tija verda.
Font: www.universitatdelapau.org/
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