
54 Guix 483  •  Novembre 2021 55Novembre 2021  •  Guix 483

FINESTRA 
OBERTA

54 Guix 483  •  Novembre 2021

 Llegir llibres que mostrin als nens 
com són les ciutats, com podrien ser 
més boniques, ajuda a fer ciutadans 
més amables, solidaris i ecologistes, 
els ajuda a sentir-se segurs, a ser 
capaços de triar les seves activitats 
i el seu ritme de vida, a gaudir i par-
ticipar de la vida social. En aquest 
article presentem lectures que per-
meten comparar les ciutats de paper 
que ens mostren els autors amb les 
pròpies. 

 

 Lectures per habitar les ciutats  
 Sobre com viure en harmonia amb l’entorn 
més proper 
 Jaume Centelles Pastor 
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aranyes… Quan hi penso, se’m fa estrany. (En Tols-

toi, un conte de fades) 2   

 LLEGIR LA CIUTAT 

 La literatura infantil explica tot el que passa al 
nostre voltant i ens serveix per reflexionar sobre 
la nostra pròpia realitat, comparant les històries 
que ens presenten amb les que coneixem. Hi ha 
llibres que ens ajuden a saber com estan fets els 
edificis, quins perills ens esperen a la següent 
cantonada o com de bonic pot ser un encontre 
inesperat al parc.  

 Els llibres ens mostren persones semblants a les 
que ens creuem diàriament, cadascuna amb les 
seves cabòries, la seva manera d’entendre la vida 
i les seves creences. A la literatura hi ha famílies 
com aquella nouvinguda de qui no sabem res, 
veïns com aquells amb qui coincidim a l’ascensor 
i ens limitem a fer un educat «Bon dia», i poca 
cosa més.  

 Algunes de les moltes (i bones) lectures que ens 
ajuden a reflexionar sobre la nostra condició hu-
mana i sobre el nostre comportament les trobem 
per a tots els cicles educatius.  

 Però, quan els demaneu si coneixen qui era el 
personatge que dona nom al carrer, la negativa 
és la resposta habitual. Feu la prova, també, amb 
els companys mestres. Us sorprendrà. 

 Les mestres que fan preguntes perquè els seus 
alumnes pensin, siguin curiosos i cerquin les 
respostes, entenen que una de les activitats més 
reeixides és conèixer l’entorn del poble, barri 
o ciutat on habiten. Projecten passejades per 
aturar-se a llegir els rètols, observar el mobiliari, 
pensar en la netedat o la brutícia que els envolta, 
sorprendre’s perquè a l’entrada del supermercat 
hi ha una persona amb un rètol de cartró on 
demana ajut, discutir sobre les pintades més o 
menys artístiques que emplenen les parets, escol-
tar el soroll dels vehicles, buscar afanyosament 
detalls de la natura que sobreviu, i fotografiar 
els pardals, coloms o cotorres que campen per 
places i jardins.  

 No sé vosaltres, però jo, des que soc prou gran 

per haver copsat que la gent dorm al carrer, se’m 

fa estrany. Hi ha alguna cosa que coixeja, oi?! 

Tots aquests despatxos a la ciutat, il·luminats com 

platós de cinema i que a la nit són buits. Amb to-

tes les segones residències que, deu mesos l’any, 

només acullen un grapat de ratolins i fi ns i tot 

 Si fem una ciutat a la mida dels nens, serà una ciu-

tat millor per a tothom. (Francesco Tonucci) 1  

 CONÈIXER LA CIUTAT  

 Fa uns mesos, en una visita familiar a Galícia, 
vaig preguntar a una nena de sis anys si sabia 
qui era la Rosalía. En el meu interior donava per 
fet que entendria que em referia a la cantant 
de moda entre el jovent. Quina va ser la meva 
sorpresa quan em va contestar que sí, que a 
l’escola havien llegit poemes seus i la mestra 
els havia explicat qui era. Rosalía de Castro –em 
respongué– té una estàtua aquí a la vora, al 
parque da Alameda.  

 L’anècdota, real, em va recordar aquella altra d’un 
mestre que, veient un nen al sorral de l’escola 
fent una pila amb la terra, el va animar dient-li 
que aquella muntanya li estava quedant molt 
bonica. El nen, amb cara d’estupefacció, se’l mirà 
i li digué que no era una muntanya, que estava 
fent un volcà. Això va passar a Tenerife, on la 
presència del Teide és notòria des de qualsevol 
lloc de l’illa. 

 Són només dos exemples de com el lloc on vivim 
ens condiciona i, per tant, cal conèixer-lo per 
estimar-lo.  

 Si pregunteu als alumnes on viuen, la majoria 
saben l’adreça (carrer, número, pis, porta):  

 o  —Jo visc al carrer Joan Maragall. 

  —Jo, al carrer Trece Rosas. 

  —El meu es diu Elcano. 

Les mestres que fan preguntes perquè els seus alumnes 
pensin, siguin curiosos i cerquin les respostes, entenen que 
una de les activitats més reeixides és conèixer l’entorn del 
poble, barri o ciutat on habiten
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 Lectures per a cicle inicial 
 Per exemple, per a l’alumnat de cicle inicial, 
 L’àvia i la ciutat3  explica que un nen ha de 
passar uns dies al pis de la seva àvia, a Nova 
York. Hi ha moltes coses que l’espanten de la 
ciutat i que el porten a pensar que no és un 

bon lloc per viure-hi: el soroll, les aglomera-
cions de gent, les obres al carrer, etc. Espan-
tat, no pot dormir i l’àvia, aquell vespre, li fa 
una capa que l’endemà l’ajudarà a ser valent 
i veure les coses tan interessants que hi ha a 
la ciutat: la gent al parc, la música al carrer, 
els edificis il·luminats. D’aquesta manera, el 
nen s’adona que és un lloc perfecte perquè 
hi visqui la seva àvia.  

 A l’escola, només cal que us feu, cadascú, una 
capa ben llampant, com si fóssiu superherois, 
sortiu a passejar pel voltants i totes les pors 
s’esvairan, segur.  

 Un altre llibre que serveix d’inspiració per a 
aquestes edats és  Meravellosos veïns , 4  un àl-
bum de dotze pàgines –com els dotze mesos de 

l’any– que expliquen la transformació d’un edifici 
d’un barri de París que ben bé podria ser el de 
qualsevol altra ciutat. El format allargat, com 
un edifici, és ideal per anar resseguint la vida 
i els moviments de cadascun dels personatges 
i entendre que la diversitat cultural, la barreja 
ètnica, la diferència, és font de riquesa i que 
l’arribada de famílies nouvingudes provoca que 
alguns els acullin amb gust i alegria i, en canvi, 
altres decideixin marxar.  

 Lectures per a cicle mitjà 
 Els nois i noies de cicle mitjà tenen molts mo-
tius de reflexió amb l’àlbum de Gus Gordon, 
 Herman i Rosie , 5  la història de dos personatges 
que viuen a la mateixa ciutat, al mateix barri 
i en edificis veïns, però no es coneixen. En 
Herman toca l’oboè i la Rosie canta i a tots 
dos els agrada el jazz però no coincideixen 
directament. Els veiem passejar pels mateixos 
indrets, a diferents hores, sense trobar-se. Es 
persegueixen sense saber-ho. La música d’un 

Els llibres ens mostren 
persones semblants a les 
que ens creuem diàriament, 
cadascuna amb les seves 
cabòries, la seva manera 
d’entendre la vida i les 
seves creences

Llibre L’àvia a la ciutat

Llibre Meravellosos veïns
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La diversitat cultural, la 
barreja ètnica, la diferència, 
és font de riquesa

reparteix les cartes a l’atzar, que a cadascú li toca 

jugar amb les seves i que no es poden fer trampes 

perquè és molt lleig. (La pel·lícula de la vida) 

 A Madlenka, 8  a una nena que viu a Nova York 
se li mou una dent i surt a dir-ho als veïns del 
barri. Molt contenta, explica el fet al senyor 

i les cançons de l’altra van sonant de fons i 
els acompanyen en la seva soledat. El final ja 
s’imagina. És un llibre preciós, per llegir i per 
gaudir de les fantàstiques il·lustracions. Ens pot 
conduir a una cerca dels sons que viuen a prop 
nostre, als llocs on sona la música.    

 A tots dos els agradava viure a la ciutat. Hi havia 

dies en què tot aquell enrenou i rebombori els feia 

sentir com si tot fos possible. Però sovint la ciutat 

era un lloc on se sentien sols. (Herman i Rosie) 

 Un altre exemple és  Un món propi , 6  on l’autora 
ens convida a aventurar-nos en el món de la 
creació. Partint de la realitat i de l’observació 

d’allò que ens envolta, ens ofereix una sèrie de 
recursos i tècniques per construir lliurement un 
univers a la nostra mida, començant per una 
casa, un barri, una ciutat. Una lectura guiada 
ens portarà a construir entre tot l’alumnat 
una petita ciutat o un barri incloent-hi els 
elements que apareixen a l’àlbum: cases, bo-
tigues, escola, hotels, fàbriques, biblioteca, 
parc, zoo, etc. 

 Lectures per a cicle superior 
 A cicle superior ja es poden enfrontar a realitats 
més dures. A les ciutats, també vivim episodis poc 
edificants com poden ser els sensesostre, les cases 
desocupades, les persones que són desnonades, 
el vandalisme, la brutícia, etc. Una novel·la que 
ens fa prendre consciència d’algunes problemàti-
ques socials i ens empeny a debatre amb escolta 
activa, empatitzant i valorant els matisos que pot 
tenir una situació concreta és  La pel·lícula de la 
vida , 7  obra guanyadora del premi El Vaixell de 
Vapor l’any 2016. 

 A  La pel·lícula de la vida , Maite Carranza, 
l’autora, ens presenta una nena, l’Olívia, filla 
d’una família de classe mitjana que viu amb el 
seu germà i la seva mare actriu. Un dia, sense 
avisar i sense pensar-s’ho, la crisi truca a la 
porta i el seu petit món s’ensorra. Dia a dia, 
van veient com els deutes els consumeixen i 
la seva situació decau fins a arribar al desno-
nament. Aquesta situació portarà l’Olivia a no 
defallir i intentar sobreposar-se a la situació 
amb valentia i enginy. 

 L’Olivia es considera una nena com qualsevol al-

tra. Ni millor ni pitjor que les seves companyes, ni 

més afortunada ni més dissortada. Sap que la vida Llibre i disc de vinil de l’edició original del llibre Herman i Rosie

Llibre La pel·lícula de la vida
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 La otra escuela , quan ens recordava que sortir 
al carrer i observar és la millor escola de la 
nostra vida. 

 Si volem que les ciutats deixin de ser el lloc 
on només es treballa i es dorm i tornin a ser 
espais de convivència real, més enllà del centre 
comercial, llar d’infants o residència de gent 
gran, caldrà tenir més confiança en els infants i 
permetre’ls conèixer i repensar com volen viure. 

De fet, alguns ajuntaments –l’Hospitalet de 
Llobregat, per exemple–promouen Consells de 
Nois i Noies, en què participen i s’impliquen els 
nois i noies en temes d'interès ciutadà que els 
preocupen i els interessen i al voltant dels quals 
fan propostes per millorar la ciutat, seguint els 
postulats de la Carta de Ciutats Educadores, 
on s’entenen les ciutats com a agents i espais 
educadors que es transformen i milloren a través 
de l'educació. 

 Tenir a la biblioteca escolar llibres com  Un camí 
de flors , 9   Una nova terra , 10  o  Ciudad laberinto11  
ajuden a fer realitat les paraules d’Ismael Serrano 
quan canta «la ciudad parece un mundo cuando 
se ama a un habitante». •

per dissenyar carrers de vianants, camins a 
l’escola segurs, etc.  

 ESTIMAR LA CIUTAT  
 Hi ha una mena de por generalitzada a deixar 
els nens caminar sols pels carrers, una por que 
esdevé gairebé endèmica, en què s’ajunten 
les pors a allò desconegut i altres pors com 
la manca de seguretat, i tot plegat fa que les 
persones ens tanquem en el nostre cercle de 
confiança i ens perdem el que José Agustín 
Goytisolo recomanava en el seu magnífic poema 

Gaston, el forner francès; al senyor Shing, el 
venedor de diaris; a la senyora Grimm, l’ale-
manya que sap moltes històries; al senyor Ciao, 
un italià que ven gelats, etc., fins que fa tota 
la volta a l’illa i torna a casa en el moment en 
què li cau la dent. 

 Una història circular que ens presenta la varietat 
de persones que viuen en una illa de cases, al 
barri de Manhattan, de Nova York, i que ens per-
met conèixer alguns països del món amb diverses 
cultures i reflexionar sobre el propi barri o poble 
i les persones que hi viuen. 

 La literatura ens mostra com és el lloc on vivim 
i ens fa pensar en com podem millorar-lo. A 
les ciutats actuals, des de fa molt de temps, 
els carrers s’han perdut com a espai públic, 
com a lloc de trobada de les persones. Anem 
de pressa, sense aturar-nos a parlar amb els 
coneguts, envoltats del brogit de la circulació 
caòtica, sentint-nos captius del marasme. Els 
infants també pateixen aquest desori; normal-
ment van acompanyats dels adults, poc lliures, 
malgrat que en algunes ciutats es fan esforços 

A les ciutats actuals, des 
de fa molt de temps, els 
carrers s’han perdut com a 
espai públic, com a lloc de 
trobada de les persones

Il·lustració de Frato de la portada del llibre La ciudad de los 

niños (Graó, 2015)

Sortir al carrer i observar és 
la millor escola de la nostra 
vida
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Els articles han de ser inèdits i ajustar-se a l’estructura 
següent:

1. Extensió: de 4 a 6 pàgines DIN-A4 escrites amb tipografi a 
Arial, cos 12 i interliniat 1,5.

2. Títol que faci referència al contingut del text.

3. Afegir subtítols breus per alleugerir el text.

4. Resum del contingut d’unes 4 a 6 línies.

5. De 5 a 8 paraules clau.

6. Heu de marcar en cada página, 2 frases o fragments signi-
fi catius (utilitzar l’eina de text ressaltat).

7. És convenient que es mantingui una estructura lògica: 
contextualització, objetius plantejats, recursos utilitzats, 
descripció de l’activitat, avaluació i conclusions.

8. Es poden incloure taules, gràfi ques, esquemes o quadres 
que facilitin la lectura de l’article, indicant-ne la ubicació 
exacta.

9. Adjuntar com a mínim 3 fotografi es que ill·ustrin i enri-
queixin el contingut. Les imatges digitals s’han d’enviar 
en arxius independents al text en format JPG i amb una 
resolució mínima de 600 DPI.

10. Al fi nal del text cal incloure les notes i les referències 
bibliogràfi ques que resultin estrictament necessàries.

11. En cas d’articles amb autoria compartida, haureu d’indicar 
l’ordre d’aparició dels tres primers autors.

12. És necessari escriure a la primera pàgina les dades 
següents:

Nom i cognoms / Dades professionals /
Adreça particular i professional / Adreça electrònica /
Telèfons de contacte (particular i professional) / NIF

*Es farà acusament de recepció de tots els articles i es comunicarà si és perti-
nent o no publicar-lo.

També podeu enviar-nos comentaris de llibres, 
opinions, idees, recomanacions, informacions 
i tot allò que vulgueu compartir amb les 
companyes i companys de professió.

Pots enviar les teves col·laboracions a:

 editorial@grao.com
indicant en l’assumpte del missatge
(Revista GUIX. ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCATIVA)
 
Per a qualsevol consulta:

934 080 464

   Descarrega’t les normes de publicació a https://bit.ly/3n87m3u
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