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LAPETANCADISSENY

dubtablement, una variable individual destacada en 
l’aprenentatge d’una llengua, però no representa cap 
limitació insalvable, sinó al contrari.
Els adults poden explotar al seu favor el coneixement 
del món, l’experiència d’altres aprenentatges lingüís-
tics, una elevada competència pragmàtica, discur-
siva i sociolingüística, la seva capacitat estratègica i 
reflexiva i la seva capacitat de pensament abstracte 
i racional, que els ajuda a formular hipòtesis i a fer 
inferències sobre el funcionament de la llengua.
Un adult, per exemple, pot preveure amb facilitat 
els errors d’una traducció automàtica i reparar-los. 
L’edat, doncs, no ha de fer enrere els aprenents de 
llengües. Són absurdes les creences que aprenent 
una llengua nova de gran es perd la pròpia llengua, o 
es modifica alguna cosa essencial de la personalitat. 
L’aprenent adult sol adquirir la pronúncia amb trets 
particulars o fer servir aspectes de lèxic i morfosin-
taxi propis. Res de greu. Crec que hem de mirar-nos 
l’aprenentatge de llengües com un procés al llarg de 
la vida. Un procés que no acaba en un moment de-
terminat. L’edat adulta, d’altra banda, és un moment 
extraordinari, per aprendre i jugar amb la llengua: 
les malalties neurodegeneratives es combaten, preci-
sament, amb l’aprenentatge i el joc lingüístic.
Tinguis l’edat que tinguis, les llengües t’enriqueixen. 
Potser no econòmicament, però sí a escala personal 
i com a competència molt valorada actualment, en 
un món on hi ha al voltant de 7.000 llengües parla-
des activament, entre les quals predominen 23, que 
són les que dominen per complet (entre les quals se 
situen l’anglès, el xinès, l’espanyol, el rus, el japonès, 
l’hindi, l’àrab, el francès o l’alemany). 

Carme Cabello
Professora

El llenguatge abraça dos tipus d’activitats cerebrals: 
la creativa, perquè construeix frases (pertany a 
l’hemisferi dret, més emocional, social i creatiu), 
i l’activitat que activa l’hemisferi esquerre (més 
analític, lògic i racional), que se centra en el co-
neixement i en l’aplicació d’una gramàtica. És di-
ferent una persona que, des de la infantesa (fins 
als dos anys) aprèn dos idiomes, ja que les zo-
nes del cervell associades al llenguatge no s’han 
desenvolupat en la plenitud màxima, en relació 
amb una persona que ho fa durant la joventut, 
amb un grau de desenvolupament intermedi 
en el qual ja no s’és tan “esponja”, com es diu 
col·loquialment. Si l’idioma s’aprèn en l’edat 
adulta, aquesta persona l’adquireix amb la 
subordinació i l’adaptació de la llengua es-
trangera al sistema de la llengua mater-
na. Mai hem de caure, però, en prejudicis 
i creences errònies o poc fonamentades. 
Una de les creences habituals és que l’edat 
condiciona decisivament l’aptitud per as-
similar una nova llengua. L’edat és, in-

com orientar-se 
en un món 
caviant llengües

Sovint atribuïm l’orientació a la joventut.  Els centres 
educatius acompanyen i guien els estudiants que tot 
just comencen a fer un camí.  Però en ocasions tanta i 
tanta informació dificulta triar quina opció ens pot inte-
ressar i fa que tant els joves i no tant joves ens sentim 
desinformats.
El projecte TRANSITAR ens demostra que no: que orien-
tar-nos és un acte que fem tota la vida, sobretot ara que 
vivim en un sistema laboral i social menys estable i que cal 
que en siguem conscients.
La Diputació de Barcelona ha impulsat aquest projecte 
amb l’objectiu de lluitar contra l’abandonament escolar 
prematur i promoure l’educació i noves oportunitats educa-
tives al llarg de la vida.
L’exposició TRANSITAR no és una exposició temàtica més, 
sinó el resultat d’un procés en el que hi han participat di-
versos equips de persones i s’ha concebut des del seu ini-
ci, com un procés d’orientació real. Traçant diferents rutes, 
com si d’un viatge es tractés trobem els LABORATORIS, que 
ens permetran posar en relació les idees, amb les nostres 
pràctiques quotidianes: Autoconeixement, Itineraris, Res-
iliència, Llegat, Paisatges Educatius, Entorns són espais 
de socialització, formació, experimentació i innovació i ens 
permeten posar en comú, experiències, coneixements i idees i 
obtenir recursos per a millorar els projectes.
“Massa sovint percebem el fracàs com una porta que es 
tanca…. I si fos més aviat una finestra que s’obre”?

Marisol Garcia / Regidora d’Ensenyament 
Ajuntament Santa Maria de Palautordera
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Aprendre

Les llengües són un vehicle de comunicació 
capaç de connectar cultures i d’eliminar 

fronteres, a més d’oferir-nos beneficis 
concrets per al cervell. 
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Les llengües
Al continent africà s’hi parlen unes 1.500 llengües 
repartides en quatre
famílies lingüístiques: l’afroasiàtica, la nigerocongo-
lesa, la nilosahariana i la khoisan.
La família afroasiàtica, localitzada al nord del conti-
nent, es dividix en cinc grups:
• El semític
• El berber
• El L’antic egipci
• El cuixític
• El txàdic
El grup semític inclou, entre d’altes, l’àrab i l’amhàric 
-llengua oficial d’Etiòpia. El grup berber inclou 
l’amazic, el tuareg, i el guantxe, parlat antigament 
a les Illes Canàries. L’antic egipci és l’únic membre 
conegut del seu grup.
Al grup cuixític hi pertanyen llengües com el somali 
-oficial de Somàlia -o l’oromo.
Finalment, el grup txàdic inclou el haussa, que és la 
llengua amb més parlants de l’Àfrica després de l’ àrab.
La família nigerocongolesa és l’ agrupació de llengües 
més gran del món després de l’austronèsica. S’estén 
del Senegal a Kenya i fins al sud del continent. Es 
divideix en els grups següents:
• El manding
• El kordofanès
• L’atlanticocongolès. Aquest grup lingüístic inclou 
subgrups de llengües com l’atlàntic (ful, wòlof, serer),  
el kwa (akan, ewe, ioruba, igbo) o el benuecongolès, 
al qual pertanyen les llengües bantu ( suahili, fang, 
zulu, kikongo, kimbundu, kikuiu, etc), el parentiu en-
tre les quals va ser un dels primers a ser reconegut.
La família nilosahariana es localitza en diversos nu-
clis entre la família afroasiàtica i la nigerocongole-
sa. Hi pertanyen el massai, el xil·luk, el kanuri, el 
songhai o el nuer, entre d’altres.

És difícil de dir quantes llengües es parlen al món. 
Aquesta afirmació sovint sorprèn els qui no es dedi-
quen a la lingüística, però és ben bé així. Naturalment, 
a Europa ens passa el mateix i no és pas estrany.
Al continent europeu hi ha llengües que gairebé s’hi 
havien deixat de parlar i que darrerament hi han tor-
nat (com ara el tàtar de Crimea, parlat per un po-
ble que va patir la deportació). Llengües que hi arri-
ben amb les persones que les fan servir ( com ara 
el xinès). Llengües que, per voluntat de les societats 

que en fan un element d’identificació i cohesió social, 
hi neixen a partir d’altres que ja existeixen (com ara 
el luxemburguès, originàriament una varietat local de 
l’alemany), i llengües que hi volen ressuscitar (com 
ara el còrnic). També hi ha , malauradament, llengües 
que s’esvaeixen (com ara l’aragonès). Per tot plegat, 
costa de dir quantes llengües es parlen a Europa.
De tota manera, es pot considerar que l nombre de 
llengües parlades al continent europeu, de l’oceà 
Atlàntic a la serralada dels Urals -però sense la del 
Caucas-, és d’unes setanta, sense comptar-hi les di-
verses llengües de signes de les diferents comunitats 
de persones sordes ni totes les llengües que els nous 
europeus vinguts d’arreu del món utilitzen quotidia-
nament.

La majoria d’aquesta setantena de llengües pertany 
a la família indoeuropea, cosa que vol dir que tenen 
un origen comú i que , per tant, s’assemblen, mal-
grat que les similituds -per exemple, entre l’italià i el 
suec- molt sovint només les poden detectar  els espe-
cialistes perquè no són gens evidents a simple vista. 
També hi ha a Europa llengües de les famílies uralia-
na (com ara el finès, l’estionià, el sami o l’hongarès) 
i l’altaica (com ara el turc o el tàtar)  i, encara, una 
llengua de la família afroasiàtica, el maltès, empa-
rentat amb l’àrab, i una llengua sense família cone-
guda, el basc.  
A Europa són indoeuropees les llengües bàltiques(el 
letó o el lituà), les cèltiques (com ara el gaèlic irlan-
dès, el gal.lès o el bretó), les eslaves (com ara ara el 
rus, el polonès, el sòrab  o el macedònie) , les ger-
màniques (com ara el català,el romanès, el castellà o 
l’occità), i també el grec, l’albanès i el romani, la llen-
gua indoirànica que parlen alguns gitanos europeus.
Al llag de la història, les llengües europees han 

manllevat mots les unes de les altres – 
i tamb de llengües  d’exemple, el turc 
ha donat a un gran nombre de llengües 
europees paraules com ara haviar (caviar) i 
yoghurt(iogurt), El mot sauna, existent a mol-
tes llengües, prové del finès.
El desafiament principal que les societats europees 
han d’afrontar avui dia és el de continuar mantenint 
la diversitat lingüística que, sense contradicció amb 
una notable unitat cultural, sempre s’han desenvo-
lupat, juntament amb les llengües de la immigració, 
tan important actualment. Això vol dir trobar fórmu-
les de comunicació supranacional que no afavoreixin 
l’hegemonia de cap llengua i també donar vida a to-
tes les llengües del continent que , per raons econò-
miques o polítiques, es troben en situació de feblesa 
que n’amenaça la mateixa supervivència.

Alumnes Instrumental/Informàtica

Les llengües autòctones d’Amèrica es classifiquen en 
tres grans famílies:
• L’ameríndia
• La na-dene
• L’esquimoaleuta
Totes tres tenen l’origen en tres onades migratòries 
que van entrar al continent
per l’estret de Bèring fa uns 18.000 anys, segons les 
hipòtesis més contrastades.
Aquestes tres famílies es divideixen en un bon nom-
bre de grups ben diferenciats:
La família ameríndia és probablement la més diversi-
ficada del planeta, és a dir, la que se subdivideix en 
més grups de llengües: compta amb unes 600 llen-

gües pertanyents a més de 100 grups.
Les causes d’aquesta diversificació es troben 
en dos fets: la gran extensió del territori, ja que 

abraça tot Amèrica del Sud, Amèrica Central 
i bona part d’Amèrica del Nord (llevat de les zones 
ocupades per les altres dues famílies lingüístiques ), 
i l’aïllament que caracteritzava els grups humans del 
continent.
Al nord del continent destaca el grup algonquí, amb 
llengües com ara l’arapaho, el cherokee i el dakota. 
Més al centre trobem el grup utoasteca, amb el co-
manxe o el nahua.  A la regió andina tenim la llen-
gua indígena més parlada del continent, el quítxua 
-amb uns 10 milions de parlants-  a més de l’aimara 
i el maputxe. El guaraní i el tupí pertanyents al grup 
equatorial-tucano. A banda i banda del riu Amazo-
nes hi ha també els grups ge, pano i carib, amb llen-
gües actualment amb pocs parlants com el màdija 

(ge), el marubo  (pano) i el panare (carib).
La segona família, la na-dene s’estén per Alaska i 
l’oest del Canadà. A més de llengües aïllades, inclou 
el grup atapascà, amb el navaho i l’apatxe, entre
d’altres.
Finalment, la família esquimoaleuta ocupa la franja 
nord  del continent,
d’Alaska a Groenlàndia. El grup esquimal conté llen-
gües com l’inuit i el iupik.
La immensa diversitat lingüística d’Amèrica ha min-
vat des de l’arribada de Colom el 1492, com a conse-
qüència de la colonització. Per posar-ne un exemple, 
es calcula que anteriorment al Brasil existien unes 
1200 llengües. Actualment n’hi ha només unes 170, 
la majoria de les quals es troben en avançat procés 
d’extinció.
El guaraní és l’única llengua ameríndia que és oficial 
a tot un estat americà: el Paraguai. D’altres llengües 
o bé no gaudeixen de cap tipus d’oficialitat o bé tenen 
un estatus de cooficialitat en part el territori, com ara 
el quítxua o l’aimara al Perú. Tots els estats d’Amèrica 
tenen com a llengües oficials una o diverses de les 
llengües dutes al continent pels europeus: l’espanyol, 
l’anglès, el francès, el portuguès i el neerlandès.
Els europeus també van exportar productes fins 
aleshores desconeguts a Europa i , conseqüentment 
els noms per designar-los. Així, ens han arribat mots 
com patata (quítxua) o tomàquet i xocolata (nahua), 
a més de noms d’animals com piranya (tupí), i altres 
termes com ara huracà (taino) o anorac (inuit), entre 
molts d’altres.

Francisco M./Instrumental

Finalment, la família khoisan s’escampa pel sud del 
continent i aplega llengües com el nama o el kwadi.
A banda de les llengües agrupades en aquestes qua-
tre famílies lingüístiques, al continent africà s’hi 
parla l’anglès, el francès, el portuguès i l’espanyol 
com a conseqüència de la colonització. Així, amb la 
independència de les colònies, molts estats africans 
van optar per una llengua europea com a llengua ofi-
cial: el portuguès ho és a Moçambic, Angola, Guinea 
Bisau i diverses illes de l’Atlàntic. L’espanyol a Gui-
nea Equatorial i l’anglès i el francès a diversos estats 
cadascuna.
Si ens fixem en la dinàmica de les llengües, Àfrica pot 
ser considerat el continent de la diversitat lingüística, 
ja que és el lloc on percentualment es donen menys 
processos de substitució (aproximadament un 20% 
enfront el 50% global). Un altre tret característic és 
que, mentre que en altres zones del món les llengües 
que s’extingeixen són substituïdes per llengües euro-
pees, a l’Àfrica són altres llengües africanes (suahili, 
wòlof, haussa, ful, txixona) les que ocupen l’espai de 
les subordinades.
S’han escampat arreu del món paraules derivades de les 
llengües africanes. Així, hi ha paraules com ara vudú, 
zombi, ximpanzé o safari provinents del bantu. Cola, 
procedent de l’ewe, ha arribat a moltes llengües a través 
de la coca-cola. I nyu, d’origen khoisan, és una de les 
poques paraules que han sortit d’aquesta família.
Com a testimoni d’una llengua ja extingida, l’antic 
egipci ens ha deixat molts com  endívia, goma, oasi o 
ebenista. A aquestes podríem afegir el gran nombre 
de paraules provinents de l’àrab i de l’amazic que 
s’han escampat arreu del món, entre les quals hi ha 
la paraula cotó (àrab).

Amina B/Instrumental

...d’Àfrica

...d’Europa

...d’Amèrica



Les llengües
A Oceania es parlen al voltant de 1000 llengües, que 
presenten força dubtes a l’hora de ser classificades. 
A grans trets podem diferenciar tres grups:
• les llengües austronèsiques
• les llengües no austronèsiques de Papua Nova Guinea
• les llengües d’Austràlia
algunes hipòtesis afirmen que les primeres migra-
cions procedien d’Àfrica i van arribar fins a l’illa de 
Papua i a Austràlia. D’acord amb això, alguns autors 
proposen una família de llengües australianes i una 
altra d’indopacífica, que inclouria a més el tasmanià, 
ja extingit, i les llengües andamaneses.
Les llengües austronèsiques, dividides en els 
subgrups melanesi, polinesi i micronesi s’escampen 
principalment per la Polinèsia, la Micronèsia, la Me-
lanèsia i Nova Zelanda. Així trobem exemples des de 
l’illa de Pasqua (rapa nui) o Hawai (hawaià) fins a 
Nova Zelanda (maori). El malgaix, llengua parlada a 
Madagascar, també s’inclou dins de la família aus-
tronèsica.
 La seva classificació reflecteix una ocupació gradual 
d’illes en general no habitades. El parentiu entre les 
llengües austronèsiques va ser detectat ja en els pri-
mers viatges del capità Cook.
Les llengües no austronèsiques de Papua Nova Gui-
nea  són encara poc conegudes. Per bé que alguns 
autors les han relacionades amb el tasmanià i les 
llengües andamaneses, d’altres creuen que ni tan 
sols se’n pot demostrar el parentiu intern. A aquest 
grup pertany el kate, que va ser lingua franca de di-
versos grups abans de l’expansió del tok pisin, i el 
dani, coneguda com una de les poques llengües del 
món amb només dos termes de designar colors.
En el cas de les llengües d’Austràlia, de les aproxi-
madament 750 llengües que es parlaven a l’illa a 
l’arribada dels europeus, actualment n’hi ha al vol-

MInORITàRIA
És la llengua usada tradicionalment en un territo-
ri d’un estat per nadius  d’aquest estat que consti-
tueixen un grup numèricament inferior a la resta de 
la població que el compon.
El terme llengua minoritària, encara que estricta-
ment és un concepte quantitatiu (la comunitat lin-
güística és inferior en parlants a les llengües majo-
ritàries) i sense connotacions negatives, s’utilitza de 
vegades per a restringir els drets d’una comunitat 
lingüística. És, per tant, una manera d’adjectivar 
una llengua minoritzada, i en fons es pot amagar 
una consideració desigual i antidemocràtica de les 
llengües, de les comunitats lingüístiques.

MInORITzAdA
És la llengua que, tot i que pugui ser la llengua prò-
pia de la major part de la població autòctona, pateix 
una restricció dels seus àmbits i funcions d’ús en 
un territori determinat, de tal manera que no serveix 
o no és necessària per a la major part d’ocasions o 
d’àmbits en què cal usar la comunicació verbal.
Una llengua ha esdevingut minoritzada després d’un 
procés de “bilingüització” de la seva comunitat lin-
güística que l’ha conduït a la marginació o subordi-
nació lingüística.

Victoria R./Instrumental

A l’Àsia s’hi parlen unes 2.000 llengües que s’agrupen 
en diverses famílies lingüístiques , algunes de les quals 
es localitzen només en aquest continent i d’altres con-
necten el continent amb la resta del món.  Entre les 
que nomes troben al continent  asiàtic hi ha:
La  família altaica, que inclou llengües com el turc, el 
mongol o el manxú.
• La família dravídica, localitzada al sud de l’Índia 
i Sri-Lanka i que inclou llengües com el tàmil o el 
malaialam.
• La família sinotibetana, que inclou, entre d’ altres, 
el xinès, el birmà i el tibetà.
• La família austroasiàtica, que inclou el vietnamita, 
el laosià o el khmer.
Alguns autors la relacionen amb l’austronèsica i amb 
la daica (tai) i proposen un gran grup àustric.
• Finalment, hi ha les llengües txuktxi- kamxatka, 
gairebé extingides.
Les famílies que s’ estenen més enllà del continent són:
• L’afroasiàtica, amb l’àrab com a vincle més evident 
amb l’ Àfrica.
• La indoeuropea, amb llengües com el persa, el kurd 
, l’hindi, el bengalí,
• l’urdú, el paixto, el nepalès,etc. que, juntament 
amb la família uràlica-osset, mansi, xanti-, consti-
tuexen el lligam lingüístic amb Europa.
• La família esquimoaleuta-  iupik- vincula  l’Àsia 
amb Amèrica.
• L’ austronèsica que inclou llengües com ara l’ indo-
nesi, el malai, el tagàlog o el javanès, entre d’ altres, i 
que connecta el continent asiàtic amb Oceania.
El javanès, entre d’ altres, i que connecta el conti-
nent asiàtic amb Oceania.

A més de les llengües que s’han pogut classificar en 
famílies lingüístiques, n’ hi ha d’altres per a les quals 
no s’ han pogut trobar parentius clars, com ara
el japonès, el coreà, l’ ainu, el guiliak o el buruixaski.
Pel que fa al nombre de llengües i als seus parlants, 
al continent asiàtic s’hi troben les situacions més 
diverses. Hi trobem des de llengües que ja només 
tenen els darrers parlants, com algunes de Sibèria, 
fins a les llengües amb més parlants del món, com 
ara el xinès o l’hindi. Cal tenir present que de les cinc
llengües amb més parlants del món, tres -el  xinès, 
l’hindi i el bengalí- són asiàtiques.
Quant a l’ estatus, les llengües oficials a l’Àsia són 
llengües autòctones gairebé en tots els estat. Això fa 
que moltes llengües locals estiguin amenaçades per
la pressió d’ altres llengües locals i no pas per llen-
gües colonials, com acostuma a passar en altres 
continents. Tot i això, hi ha estats on llengües com 
l’anglès o el francès també són oficials. Així l’anglès 
és cooficial a diversos estats com ara l’Índia, el Pa-
kistan i Singapur mentre que el francès gaudeix de 
reconeixement en diversos estats com ara Cambodja 
o Vietnam.
Les llengües asiàtiques han aportat molts termes a 
les llengües del món, entre els quals : tifó, te (xinès), 
jungla, xam (hindi), mango (tàmil), llanxa, carambola 
(malai), caqui , bonsai (japonès, espinac, tassa (per-
sa), sabata, quiosc (turc), lama (tibetà), panda (nepa-
lès), mamut (osset), entre oltes d’altres.

Teresa O./Instrumental

tant de 200, moltes de les quals només amb els da-
rrers parlants.
Malgrat aquests precedents , les llengües d’Oceania 
no han pogut resistir la pressió de la colonització i és 
el lloc del món on més llengües autòctones desapa-
reixen. Samoa és una de les poques excepcions; el 
samoà és la llengua oficial a Samoa i la parlen unes 
130.000  persones.
Un cas ben curiós és la llengua anomenada beach-
la-mar, una barreja d’anglès, francès, castellà i de 
diverses llengües indígenes. Aquesta llengua es fa 
servir com a pont a la zona del Pacífic no francòfon i 
disposa d’un diccionari i d’alguna obra literària.
El francès i l’anglès gaudeixen d’oficialitat a gairebé 
tots els estats d’Oceania. Llevat de Vanuatu, que té 
com a llengües oficials l’anglès, el francès i el bisla-
ma, i de Nova Caledònia o la Polinèsia Francesa, on 
la llengua oficial és el francès. La llengua oficial a 
bona part dels estats d’Oceania és l’anglès.
El japonès, el xinès i l’hindi també van ser introduïts 
a diversos indrets d’Oceania com ara a Hawai, on 
encara es parla xinès i japonès, o les illes Fiji on hi 
ha encara parlants d’hindi.
En el cas de les llengües de Papua Nova Guinea, 
l’estat amb més diversitat lingüística del món, l’opció 
pel tok pisin com a llengua oficial sembla que cons-
titueix una amenaça per a les llengües de la zona.
Algunes paraules provinents de llengües d’Oceania 
han tingut una gran difusió a través de l’anglès. En-
tre aquest podem incloure ukelele (hawaià), tabú i 
tatuatge (tongà) i kiwi (maori). De les llengües aus-
tralianes ens ha arribat la paraula bumerang, que és 
en origen el nom d’un grup ètnic local, i també alguns 
noms d’animals com ara dingo, coala i cangur.

Fatima/Instrumental

...d’Oceania

Llengua 
minoritària 

i llengua 
minoritzada

...d’Àsia
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Les llengües
La realitat lingüística de l’Estat espanyol està cons-
tituïda per set llengües que presenten, però, una si-
tuació ben diferent: aragonès, aranès, asturià o ba-
ble, basc, gallec, castellà i català.
Llevat del basc, que d’altra banda és la llengua més 
antiga parlada a la península ibèrica, aquestes llen-
gües varen néixer com a conseqüència de l’evolució 
del llatí i són, per tant, llengües romàniques.
A part del castellà, que té caràcter oficial a tot l’estat, 
el basc, el català i el gallec gaudeixen d’oficialitat en 
els territoris respectius des de 1978. Es tracta d’una 
situació de desequilibri jurídic, perquè tots els ciuta-
dans han de conèixer el castellà, mentre que els que 

resideixen en un territori amb cooficialitat de 
llengües no han de saber l’altra llengua.

Sabeu que segons són els nostres pensaments, així 
és la nostra vida?. És a dir, jo penso coses boniques 
i em passen coses boniques, però aneu amb compte 
perquè si penseu en negatiu, les coses també can-
vien en el mateix sentit.
És el que s’anomena «LA LLEI DE L’ATRACCIÓ». 
Aquest tema comença a ser cada dia més conegut 
per tots nosaltres, degut al ritme de vida al que ens 
trobem sotmesos avui dia, és a dir: l’estrès, la pres-
sió laboral, les notícies...Tots aquest motius ens han 
portat a plantejar-nos la raó de la nostra existència 
,el per què de tot plegat, el sentit del nostre dia a dia.
Gràcies a la tecnologia, com ara internet podem gau-

• El basc o èuscar és una llen-
gua parlada aproximadament 
per un milió de persones en 
àrees de l’Estat espanyol i fran-
cès (centre i est de Biscaia, zona 
nord d’Àlaba, Guipúscoa, nord de 
Navarra i algunes àrees del sud-oest 
francès)
• El gallec es parla a les quatre províncies de Galicia 
i a algunes zones
d’Astúries, de Lleó i de Zamora. La parlen gairebé 
tres milions de persones.
• El català es parla a Catalunya,  País Valencià (ex-
cepte algunes comarques interiors), Illes Balears, 
franja de Ponent (pertanyent a Aragó)i el Carxe (Múr-
cia). La parlen entre set i vuit milions de persones.
• L’aragonès és una llengua parlada en valls de l’Alt 
Aragó per aproximadament 30.000 persones. Anti-
gament havia estat parlada en territoris força més 
amplis, però des del segle XV ençà ha patit una re-
gressió continuada. No té reconeixement legal.
• l’aranès és una varietat lingüística gascona (dia-
lecte de l’occità o provençal) que es parla a la Vall 
d’Aran. Actualment és utilitzada aproximadament 
per la meitat de la població (5.000 persones). Des de 
1990 té caràcter oficial en el seu territori, juntament 
amb el català i el castellà.
• L’asturià, conegut popularment com a bable, és 
una varietat lingüística sorgida del llatí parlat a As-
túries i en zones de Lleó per unes 20.000 persones. 
L’ordenament jurídic vigent només fa referència a la 
protecció d’aquesta varietat.

Alumnes Instrumental/Informàtica

Quan parlem de les llengües de la Mediterrània, cal 
fer una breu precisió sobre la tria que Linguamón- 

Casa de les Llengües- ha fet per a aques-
ta base de dades.
Les llengües que trobareu en aques-
ta secció es divideixen en dos grans 

blocs:
• les llengües territorials que voregen la 

Mar Mediterrània,
• les llengües que, a causa de diversos processos his-
tòrics, són parlades actualment a la Mediterrània.
Segons aquests criteris, llengües com el gallec 
o el bretó no apareixeran com a llengües 
de la Mediterrània perquè els seus dominis 
lingüístics respectius no voregen la costa, 
tot i ser parlades a dos Estats mediterranis 
com ho són l’estat francès i l’espanyol.
D’altra banda, llengües com ara l’anglès són pre-
sents a la nostra base de dades ja que, a causa de 
diversos processos històrics, és oficial a l’illa de mal-
ta i a Gibraltar.
Des d’una perspectiva territorial, a la Mediterrània 
hi conflueixen llengües de tres famílies lingüístiques:
1. La indoeuropea, representada per les llen-
gües romàniques, les eslaves meridionals, el grec i 
l’albanès.
2. L’afroasiàtica representada per les llengües semíti-
ques (amb l’hebreu i l’àrab, principalment) i l’amazic 
o berber ( amb les seves diferents varietats ).
3. L’ altaica, amb el turc com a representant signi-
ficatiu.
La història lingüística de la Mediterrània és enorme-
ment contrastada, atès que, d’una banda, ha viscut 
dues de les expansions lingüístiques més contun-
dents - la del llatí i la de l’àrab- i, de l’altra, és para-
digma de la coexistència de comunitats lingüístiques 
ben diverses.
Com en tantes altres mars del món, les rutes ma-
rines de la Mediterrània han servit per anar teixint 
contactes entre pobles molt diversos. El testimoni 
d’aquests intercanvis s’ha plasmat en indrets lin-
güístics d’arreu del món.
A tall d’exemple: el grec compta amb nombre de pa-
raules com ara: catàleg, diamant, paper o tragèdia, 
paraules usades per llengües que no tenen res a 
veure amb la Mediterrània. A través del grec, la cul-
tura egípcia ha transmès també al món mots com ara 
parir o piràmide. Molts noms d’ animals, que ja for-
men part dels diccionaris de la majoria de llengües 
del planeta, són també d’origen grec: balena, camell, 

cocodril, dromedari, estruç, hipopòtam, lleopard, rino-
ceront, tortuga...
A més d’haver-nos proporcionat força termes de 
l’àmbit quotidià (corda, pedaç, prestatge o sandàlia), 
el grec continua sent actualment una font per a la 
creació de paraules noves, els neologismes, i de pa-
raules que es construeixen a partir del grec o llatí, els 
anomenats cultismes (telèfon, hipocondria, metafísi-
ca, heterogeni, etc.).
El paper del grec per a fornir de neologismes i cultis-
mes és compartit per una altra llengua també medi-

terrània, el llatí; una llengua que, amb els segles, 
s’ha diversificat en les llengües romàniques, 
les quals s’han escampat com a llengües ofi-
cials d’estats de tots els continents. A través 

d’aquestes llengües, a les quals, posteriorment, 
s’ha afegit l’anglès, han arribat arreu del món pa-

raules com ara auditori, espònsor, fantasia, fòrum, 
índex o pàgina, entre moltes d’altres.
L’àrab ha aportat també molts termes a les llengües 
del món a través d’aquest espai d’intercanvi que és 
la Mediterrània. Mots com ara zero, xifra, aritmètica o 
àlgebra, i d’altres de més quotidians com cotó, alber-
gínia o magatzem, poden ser identificats en moltes 
llengües parlades en l’actualitat.
A més de les paraules, un altre testimoni de 
l’intercanvi lingüístic entre els pobles de la Medite-
rrània va ser la lingua franca , llengua utilitzada als 
ports d’aquesta mar des de l’època de les croades 
fins a principis del segle XX pels marins i mercadera 
europeus, turcs i àrabs. La base de la lingua fran-
ca mediterrània és fonamentalment romànica, però 
també amb elements  grecs, turcs o àrabs. 
Avui es fa servir el terme lingua franca per a referir-
nos a qualsevol llengua utilitzada com a mitjà de co-
municació entre dos o més grups  -o persones- que 
no comparteixen una llengua comuna. En aquest 
sentit l’arameu és un exemple clar de lingua franca 
usada en l’antiguitat al Pròxim Orient i al llarg de 
la costa oriental de la Mediterrània, fins que va ser 
reemplaçada en aquesta funció per l’àrab a partir del 
segle VII.
A banda de l’anglès, emprat actualment com a lingua 
franca d’abast mundial, alguns exemples clàssics de 
lingua franca no europea serien: el nàhuatl, el su-
ahili i el kate , l’expansió dels quals ha provocat 
nombrosos casos de substitució d’altres llengües au-
tòctones.

M. Ángeles z./Instrumental

...i de l’Estat 
       espanyol

...de la Meditarrània

   La importància
dels pensaments
    en la nostra vida

9dir de tota la informació necessària per adquirir els co-
neixements adients que ens donen totes les eines que 
podem utilitzar per aconseguir una vida plena i feliç.
Així que ja sabeu, sempre pensaments positius i bo-
nics!

Mònica/Informática
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Neix el 5 d’abril de 1955. Des de ben petit demostra 
que té traça per dibuixar. El 1974 entra a l’Escola 
Superior Industrial d’Aichi per estudiar disseny 
gràfic. Un any després va sortir per dedicar-se a di-
buixar manga. Va començar com a mangaca a la re-
vista setmanal Shonen Jump. 
Va estar bastant temps fent historietes publicades 
en aquesta revista, de les quals en faria una recopi-
lació en diferents volums. Gràcies als seus personat-
ges es va fer molt famós en tot el Japó i l’estranger. 
Era tant conegut que la gent l’esperava al davant de 
casa per veure’l. Però en canvi molt estranyament 
responia entrevistes o feia aparicions en els mitjans 
de comunicació. 
Els seus grans èxits van ser: Dr. Slump que va co-
mençar el 1980 a la mateixa revista i va acabar el 
1984, però mentrestant el 1981 s’estrenà el primer 
episodi de l’anime; i el 1984 va començar Bola de 
Drac, el gran manga i anime que el catapultaria a 
la fama. L’acabà el 1995, amb un total de 519 capí-
tols. Però el mangaca no es va quedar aquí i va fer la 
continuació del manga amb molts més capítols. Fi-
nalment va morir el 2018, amb un gran llegat al seu 
darrere i, amb més seguidors que qualsevol mangaca 
de la història.

Pere B./CFGS

Carles Puigdemont i Casamajor, és un home de 56 
anys, d´estatura mitjana, té el cabell negre i llis. Els 
seus ulls són foscos i porta ulleres.  Normalment 
sempre vesteix amb vestit d´home per motius de fei-
na. Va néixer a Amer, fill de pastissers, té 7 germans 
i és un gran aficionat a la música, ja de ben jove va 
ser el baixista del grup Zenit. 
Està casat amb la periodista romanesa Marcela To-
por i té dues filles, la Magalí i la Maria.
Va estudiar periodisme i després va esdevenir direc-
tor de l´Agència Catalana de Notícies.
Després es va dedicar a la política, i va començar la 
seva carrera política l´any 2006, quan fou elegit di-
putat del Parlament de Catalunya per CIU.
Els seus càrrecs més importants han estat Alcalde 
de Girona i President de la Generalitat de Catalunya.                                                                        
Actualment és a l´exili a Waterloo per haver promo-
gut un referèndum sobre la Independència de Cata-
lunya.

Sergi R../CFGS

Martin Luther King va ser un activista i pastor que va 
lluitar pels drets de la comunitat afroamericana als Es-
tats Units als anys 50, i va ser qui va recitar el famós 
discurs amb la renombrada frase “I have a dream” 
recitat per reclamar els drets i la igualtat d’homes i do-
nes independentment del seu color de pell.
Martin Luther King Jr. fill de Martin Luther King Se-
nior i Alberta Williams King va néixer l’any 1929 a 
l’estat d’Atlanta, als Estats Units.
Als 15 anys en acabar l’institut va començar a estu-
diar a la Universitat Afroamericana i va finalitzar en 
tres anys la carrera de sociòleg. Després es va mudar 
a Pensilvània per acabar els seus estudis i va cursar 
un màster en teologia.
L’any 1954, va ser nomenat pastor d’una església 
baptista a Alabama i l’any 1955 va ser quan degut 
a una polèmica d’una dona de color que no va vo-
ler cedir el seient a un home blanc , va començar a 
protestar en contra de la segregació racial que els 
Estats Units patien en aquell moment. Però no va 
ser fins l’any 1963 que va recitar el famós discurs de 
“I have a dream” davant del Washington memorial 
juntament amb una marxa d’unes 250.000 persones 
que venien amb ell per protestar per la millora les 
condicions de la població negra del país.
L’any 1964, just un any després, amb 35 anys va 
rebre el Premi Nobel de la Pau, sent la persona més 
jove en rebre’l del moment.
El pastor i activista va seguir advocant per la igualtat 
i els drets de la comunitat afroamericana fins l’any 
1964 que va ser assassinat una nit en un Motel de 
Memphis quan el dia anterior havia estat donant su-
port a sanitaris per millorar les pagues de treballa-
dors de la comunitat afroamericana i les seves con-
dicions laborals.

Kyung Min F.M./CFGS

Marie Curie és la meva científica preferida i a més a 
més va donar un paper molt important a la dona en 
el món de la ciència.
Ella va néixer a Polònia, exactament a Varsòvia l’any 
1867 i va morir el 4 de juliol de 1934. Era física i 
química, pionera en els termes derivats de l’estudi de 
les radiacions. Va ser qui va començar a fer servir la 
paraula “radioactivitat”.
Va passar tota la seva vida gairebé a França on va 
estudiar i va començar a investigar sobre la radio-
activitat. També va ser professora d’universitat, a la 
mateixa on ella havia estudiat. Feia totes les inves-
tigacions juntament amb el seu home: Pierre Curie.
Es va fer famosa i va ser un referent femení, ja que 
l’any 1903 va rebre el Nobel de Física i va ser la pri-
mera dona a guanyar-lo.
Va ser nacionalitzada francesa, però sempre va por-
tar la seva Polònia al cor. El primer element químic 
que va descobrir el va anomenar Poloni, en referèn-
cia al seu país natal.
No brillava per la seva bellesa, sinó pels seus coneixe-
ments físics i químics. No tenia una melena precio-
sa ni un somriure espectacular. La gent l’admirava i 
l’admira pel que va descobrir i la valentia de ser una 
dona científica en aquells temps.

Laura G./CFGS
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The Beatles is one of the most important 
rock music groups in history, for some 
people, the most important.
The band was born in Liverpool in the 60s 
and it’s was composed of four guys, John, 
Paul, Ringo and George. They went to school 
together.
The name of the band had some changes but 
finally they called it  “The Beatles” because of 
the fashion of that time to put names of ani-
mals to music groups.
They started playing in different Liverpool 
pubs , being the most important one “The Ca-
vern”, which still exists today and it is a must if 
you visit the city of Liverpool.
At the beginning they didn’t have much fame, 
until they found a music producer that helped 
them.
From that moment on they began to tour 
around the world. Everyone copied their style.
They played two concerts in Spain, one in Ma-
drid and the other one in Barcelona in 1965.
The group was dissolved in 1970  for a while, 
but each of the  members continued to play in-
dividually.
His influence continues today. They continue to 
have fans and there are groups all over the word 
that continue to play their music.
If you’re a Beatles fan, you should visit Liverpool 
sometime. Take a tour of the city, visit their home, 
the high school where they went, the places whe-
re they played their music, especially many places 
where their songs were inspired.

Emilia/PET

The 

Espai d’art:

Un cop més dedicarem un petit espai al món de l’art i 
més concretament al món impressionista.
Aquesta vegada el nostre viatge ens portarà a les ciu-
tats de València i Madrid per tal de conèixer millor l’obra 
d’un pintor tan especial com treballador, Joaquim So-
rolla. De fet, aquest pintor que generalment està con-
siderat el màxim representant de l’impressionisme a 
Espanya, no va ser impressionista “pur”. Si estudiem 
la seva obra veiem influències impressionistes però 
també podem observar com alguns detalls, com seria el 
tipus de pinzellada, s’aparten d’aquest corrent artístic. 
Així doncs, començarem la nostra recerca del pintor per 
Madrid sense la necessitat d’acostar-nos als grans mu-
seus. Senzillament ens podem adreçar a la antiga casa 
del pintor convertida en el seu museu. La casa- museu 
està ubicada al centre de Madrid i està envoltada d’un 
preciós jardí amb connotacions andaluses.
El museu va ser inaugurat al 1932 i encarregat per 
la vídua del pintor. En ell podem trobar una col·lecció 
d’obres del propi Sorolla així com diversos objectes que 
va reunir al llarg de la seva vida.
Més de 1200 pintures i una amplia col·lecció de dibuixos 
sobre la vida familiar de l’artista cobreixen les parets de 
la casa. També trobarem les 1174 cartes que el pintor va 
enviar a Clotilde, la seva dona.
Sorolla era un enamorat de la llum i del color però tam-
bé un enamorat de la seva dona, Clotilde Garcia del Cas-
tillo. A Clotilde la va conèixer quan només tenia 15 anys 
i van començar una història d’amor que va durar fins a 
la mort del pintor.
Mai es separaven i quan ell havia de marxar per qües-
tions de feina s’encarregava d’escriure una carta cada 
dia i l’acompanyava amb un ram de flors.
Un home dedicat a la família i a la seva gran passió que 
era la pintura. Pintor incansable i treballador va arribar 
a pintar quasi 5000 quadres i no va parar fins el 1920 
quan un ictus, als 57 anys, el va obligar a deixar-ho.
Una figura admirada i reconeguda especialment a la 
seva València natal i així queda reflectit en carrers, mu-
seus... Es diu que Sorolla és el màxim representant de la 
ciutat i si volem comprovar-ho només hem de fer la de-
nominada “ruta Sorolla”. Aquesta ruta ens porta a tra-
vés de 29 punts diferents de València, des de la casa on 
va néixer fins alguns racons que van servir d’inspiració 
per a realitzar moltes de les seves composicions.

La ruta acaba amb la col·lecció pictòrica del Museu Lla-
dró on podem veure obres d’artistes com Ignacio Pinazo, 
Ribera, Zurbaran etc. També trobarem algunes obres 
del pintor i entre elles la singular “Yo soy el pan de la 
vida”
Els amants de l’obra de Sorolla actualment podem gau-
dir d’una exposició temporal al museu Sorolla “Cazando 
impresiones. Sorolla en pequeño formato”.
Aquesta exposició recull una gran quantitat d’olis so-
bre cartrons o fusta de petit format. Ell els denominava 
“apunts” i altres vegades “taques” o “notes de color”.
L’exposició té obertes les portes des del 12 de febrer al 
29 de setembre de 2019. 
Si teniu l’oportunitat de poder acostar-vos-hi, no us la 
perdeu, val la pena.

Araceli R./Professora

Sorolla

Beatles
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El 17 de desembre de 1903 els germans Wright van rea-
litzar el primer vol amb motor de la història. A partir 
d’aquesta fita, el desenvolupament de l’aviació va ser 
rapidíssim, tant des del punt de vista comercial com 
militar. L’aviació ha estat un sector, com tants d’altres, 
masculinitzats; ara bé, les dones, tot i que ignorades i 
moltes vegades amagades, també van estar presents en 
els temps dels pioners, i ho van estar en tots els àmbits 
de l’aviació. 
L’any 1910, tan sols set anys després del vol dels ger-
mans Wright, la francesa Raymonde de Laroche va ser 
la primera dona al món en obtenir una llicència de pilot.
A Espanya la primera dona en aconseguir el títol de pilot 
va ser la madrilenya Maria Bernaldo de Quirós i ho va 
fer el dia el 24 de novembre de 1928 amb, només, 17 
anys. Tothom que la va conèixer va coincidir que era 
una dona molt avançada per a la seva època ja que, en 
aquells moments, el fet de volar estava reservat exclusi-
vament als homes. La seva contumàcia per sortir-se de 
la norma va servir com a exemple a futures aviadores.
No obstant va ser la catalana Maria Josep Colomer i Lu-
que, més coneguda com a Mari Pepa Colomer qui, amb 
18 anys, va obtenir la primera llicència oficial de pilot  el 
dia 19 de gener de 1931 i va ser la primera dona que va 
poder desenvolupar la seva carrera com a pilot: va ser 
la primera pilot comercial, la primera pilot militar i la 
primera instructora de vol de l’Estat Espanyol.
Mari Pepa Colomer va néixer a Barcelona el dia 31 de 
març de 1913. El seu pare que era fabricant de teixits, 
també era un apassionat de l’aviació i amic personal de 
Picasso i Dalí. Mari Pepa Colomer va estudiar a l’Institut 
de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, institució 
fundada, l’any 1909, per Francesca Bonnemaison amb 
la intenció d’instruir les dones obreres perquè poguessin 
aprendre una professió i poder guanyar-se, dignament, 
la vida sense haver de dependre d’un pare o d’un marit. 
Ja de ben petita, Mari Pepa Colomer volia volar, i de 
molt jove anava, en bicicleta, d’amagat de la seva mare, 
a l’aeroport del Prat i allí provava els avions sota la vigi-
lància dels mecànics. Per esdevenir la primera aviadora 
va haver de convèncer, amb ajut del seu pare, de la seva 
determinació i dels seu gran desig de volar al rector Sr. 
Canudas, que en aquells moments era el màxim res-
ponsable de l’aeròdrom Canudas . Després de demos-

trar que volar no era, per a ella, un mer caprici ni una 
excentricitat , Mari Pepa Colomer fou acceptada com la 
primera alumna en els cursos de l’escola. Pocs mesos 
després obtingué el títol i això va suposar només l’inici 
de la seva breu però intensa carrera com a aviadora. 
El seu primer treball aeri va ser a l’Aeròdrom Canudas, 
on feia els populars bateigs a l’aire que tenien lloc els 
diumenges al matí i que eren un reclam per a molta gent 
que volia experimentar les noves sensacions de volar. El 
14 d’abril de 1931, dia de proclamació de la Repúbli-
ca, va participar en una patrulla d’avions de l’aeròdrom 
Canudas en un vol pel centre de Barcelona arrossegant 
senyeres i banderes de la república, enmig dels crits 
d’entusiasme de milers d’espectadors.
L’any 1935, quan la Mari Pepa Colomer ja portava mol-
tes hores de vol, la Dirección Estatal de Aviación Civil 
li va atorgar el títol de professora de pilotatge, amb el 
qual instruir alumnes masculins. L’any 1936 va crear, 
junt amb d’altres companys, la primera Cooperativa de 
Treball Aeri de Catalunya i l’Escola Catalana d’Aviació, 
on també va fer classes.
Amb l’esclat de la Gerra Civil Espanyola (1936-39) va ser 
mobilitzada pel govern de la Generalitat de Catalunya, 
encara que des de 1935 ja era instructora de pilots de 
l’Exèrcit Popular. Tot i que no va participar en el front 
bèl·lic, va arribar a fer proves de llançament de bombes, 
va pilotar avions ambulància al Front d’Aragó recollint 
ferits cap a Barcelona, va fer tasques de propaganda, 
transport de persones, missions de vigilància costera i 
marítima i missions d’enllaç. 
La desfeta republicana va suposar, per a la Mari Pepa 
Colomer, el camí de l’exili . Ho va fer amb el pilot Josep 
Maria Carreras, que havia estat el seu professor i amb 
el qual es va casar  poc després . Van tenir dos fills. Van 
viure a França i després a Anglaterra, on Josep Maria 
Carreras va treballar com a pilot privat de Lord Baever-
brook, ministre de l’aire en el govern de Winston Chur-
chill. La Mari Pepa Colomer va abandonar, per sempre, 
la seva professió i es va dedicar a tenir cura dels  fills. 
Va morir el 25 de maig de 2004, a l’edat de 91 anys, a 
Surrey (Anglaterra) sense haver tornat a pilotar un avió. 
Una aturada cardíaca va tallar les seves ales per  sempre. 

Rosa Pastor/Professora

Primera
aviadora

catalana
de la història

Mari Pepa Colomer i Luque
a l’autonomia
El dret

Mèxic és un país enorme. Amb quasi dos km quadrats de 
superfície i 130 milions d’habitants és el cinquè país més 
gran del continent americà i l’onzè més poblat del món. 
Els seus més d’11 milions d’habitants pertanyents als po-
bles originaris parlen 63 llengües diferents. L’economia 
del país per PIB i PIB per càpita és la numero quinze del 
món, només darrere de l’Estat Espanyol. Desgraciada-
ment és també un dels països més desiguals del planeta. 
Més de 30 anys de polítiques neoliberals han donat com 
a resultat que més de la meitat de la població sobreviu en 
pobresa i uns 20 milions ho fan en pobresa extrema, la 
majoria d’aquesta població és indígena.
Mèxic és una república des de fa dos-cents anys, però la 
seva vida democràtica electoral és mes aviat recent, tot 
just 20 anys de les primeres eleccions -quasi- democràti-
ques. El govern actual, suposadament d’esquerres, va 
arribar al poder el desembre passat amb el lideratge de 
l’actual president, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
La nova administració va rebre un país devastat per la 
violència. Després de 12 anys de l’anomenada guerra 
contra la delinqüència, hi ha hagut milers de persones 
desaparegudes, d’assassinats, i milions de desplaçats in-
terns. 
Al llarg del seus dotze anys de campanya –AMLO va ser 
candidat en dues ocasions a més d’aquesta última en la 
que va resultar guanyador– va parlar en múltiples oca-
sions sobre la importància de la desmilitarització del país 
i el respecte a l’autonomia dels pobles originaris, quant a 
la seva proposta  de polítiques públiques de seguretat i 
desenvolupament respectivament.
A dia d’avui, després de dos mesos de govern, l’executiu 
ha proposat dues estratègies completament contradic-
tòries amb la seva campanya electoral: la guàrdia nacio-
nal, com a alternativa de seguretat, i la construcció del 
«tren maia», com a estratègia de desenvolupament per al 
sud-est mexicà.
La primera suposa canvis en la constitució que perpe-
tuen la militarització del país i la vigència de l’estratègia 
de seguretat que tanta violència ha portat. I la segona, 
polítiques públiques de suposat desenvolupament que 
atempta contra el dret a la lliure determinació dels pobles 
originaris i una amenaça per a la conservació mediam-
biental d’una de les regions més riques en biodiversitat 
del país. Així, el nou govern no és una alternativa sinó un 
procés que dona continuïtat als dos sexennis anteriors.
Davant d’això, la societat civil organitzada mexicana en 
general i els pobles indígenes en particular, han de con-
servar els seus esforços de construcció de pau i de des-
envolupament humà, per fer-li front al nou govern en els 
àmbits jurídic, polític i legislatiu. Ara bé, si la construcció 
d’un Mèxic democràtic i en pau és la nostra responsabili-
tat com a societat mexicana, per fer-ho realitat comptem 
també amb el suport solidari de la societat civil interna-
cional.
Per fer-li saber al govern mexicà que el dret a l’autonomia 
dels pobles originaris no està sotmesa a consulta i que 
la desmilitarització és la nostra exigència i fer-hoo sense 
posar en risc les nostres vides, comptem amb els ulls i 

la paraula de la pressió internacional que ens acompan-
ya. Així, aquest text és una invitació a romandre atents 
a tot el que esdevé a Mèxic i respondre activament a 
l’anomenat solidari que fan les persones defensores de 
drets humans a Mèxic en els seus esforços per canviar 
la història de violència recent en una de justícia i llibertat 
sense simulacions.
Pablo Ramírez, és defensor de drets humans, va 
col·laborar amb el Centre de Drets Humans Fray Bartolo-
mé de Las Casas a Chiapas, Mèxic del 2012 al 2018. Viu 
a Santa María de Palautordera des del setembre del 2018.

Pablo R./Català B1

I love reading psychological articles and interviews which 
talk about successful people and how they achieved suc-
cess. It motivates me very much and distracts me from my 
own problems, which seem to me quite trivial. However, 
the basic advice from all these succesful people,  which I 
want to share with you is:
“Treat yourself well whenever you achieve something (I 
would say at least 2-3 times a month). Get the dopamine 
going and train your brain  .Every time you do something 
remarkable, as trivial as it may seem, get something nice 
for yourself. Celebrating small wins is a great tool for tho-
se who lack motivation and procrastinate, and helps you 
get going, moving forward” 
I really like this idea! I am going to use  it with great plea-
sure. I hope that next year I can tell you how it has wor-
ked out.
What about you? when are you going to celebrate your 
small victories?

Maria Palshina/PET

psychology

A little 
about
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En els primers anys de vida a tots nosaltres ens en-
senyen diverses matèries que ens han de servir per 
ser dones i homes de profit, integrats en societats 
intel·ligents on hem d’aportar el nostre granet de sorra 
per a que l’engranatge de la civilització humana conti-
nuï al capdavant de la jerarquia de totes les espècies.

Aprenem què és el Big Bang, com va sorgir la primera 
forma de vida, els primers organismes pluricel·lulars, 
com la vida va saltar del mar a la terra, l’aparició 
d’amfibis, rèptils, dinosaures...Després de nombro-
ses vicissituds sorgeixen els primats i els homínids, 
ens tornem intel·ligents i sense ni adonar-nos-en do-
minem el planeta, inventem el foc, la roda, els anti-
biòtics, la televisió i internet.

I ens reproduïm de forma desaforada, ens adaptem 
a diferents climes, medis, patologies i guerres, i som 
més alts, més llestos, més longeus, en definitiva evo-
lucionem. 

L’Àlex es pot considerar la darrera baula d’aquesta 
evolució. Era un nano ben integrat en una família 
benestant de l’Eixample, estudiós, esportista i de 
caràcter afable. Però la seva vida va fer el tomb un 
malaurat dia amb la descoberta d’un nou fenomen 
multimèdia: les sèries.

Feia ja uns dies que l’anunciaven per TV i l’Àlex es 
va escarxofar al sofà, al costat de pares i germà per 
veure Lost. L’enamorament sobtat el va deixar es-
balaït, desconcertat, esmaperdut. Li va costar Déu i 
ajuda esperar una setmana al següent capítol, i cada 
espera a una nova entrega li suposava un neguit 
creixent.

Per alleugerir el patiment va començar a baixar ca-
pítols d’Internet en anglès alhora que descobria 
l’existència de centenars d’altres sèries, de temàti-
ques que abastaven des del western fins la ciència-
ficció. I va passar d’un capítol a la setmana a un ca-
pítol al dia, i després dos…

El tutor va ser el primer en donar la veu d’alarma; es 
va reunir amb la Sònia i el Gerard per comunicar-los 
el daltabaix en l’expedient acadèmic del seu fill, els 
canvis sobtats de comportament, la manca d’atenció 
a l’aula i la fixació malaltissa en mirar sèries a 
l’ordinador de la classe o en el mòbil. 

- Cal que parlin amb ell i li facin veure que 
ha entrat en una dinàmica negativa. Ni par-
la amb els companys, ni intervé a classe. Els 
darrers exàmens estan tots suspesos senzilla-
ment perquè estan en blanc. Crec que pateix 
una greu addicció i necessita ajut psicològic 
urgentment.

Els pares van sortir cap-cots de la reunió amb el 
convenciment que els seus pitjors presagis s’havien 
fet realitat. Ja feia mesos que l’Àlex quasi ni es du-
txava, la seva habitació era una cort de porcs, sem-
pre amb pijama per casa i una barba incipient lletja 
de nassos, fent pudor de suor, de caspa, de greix, 
d’hormones adolescents…

L’Alex va marxar de casa acabats de fer els 18. Es 
traslladà a un pis buit que la difunta iaia Montse 
tenia al centre de Montgat. Psicòlegs, psiquiatres, 
metges, familiars i amics havien fracassat estrepito-
sament en l’objectiu de tornar el nano a la societat 
real, tots els esforços van ser tant soferts com infruc-
tuosos, tan intensos com decebedors, tan ben inten-
cionats com frustrants. 

Al nou pis el noi va considerar que els únics elements 
imprescindibles eren la smart tv, l’ordinador i el sofà. 
L’Àlex va prendre consciència de la seva pròpia evolu-
ció, va entendre que la societat coneguda fins llavors 
deixava de tenir sentit enfront l’única realitat que im-
portava: les sèries eren una nova baula de l’evolució 
humana que portaria l’espècie a una nova dimensió 
de realitat virtual, d’intel·ligència pseudoartificial, 
conduiria a l’adveniment d’una nova creença laica 
basada en la interacció home-objecte-ficció.

Dos anys i milers d’hores de sofà més tard l’Àlex se 
sentia preparat per fer el gran salt, per passar de la 
vulgaritat de la seva humanitat a la excel·lència del 
seu nou karma. Calia preparar-se de forma profes-
sional per passar als annals de la història; va com-
prar per internet tot allò que necessitava per asso-
lir l’objectiu: dotzenes de bosses de patates xips, de 
fruits secs, refrescos ensucrats, brioxeria de la pitjor 
mena, pizzes, snacks, menjars cuinats i a punt per 
ser escalfats en dos minuts, tovallons de paper, gi-
brelles per a acumular les seves deposicions, anal-
gèsics, antiinflamatoris i un bloc de notes on deixar 
constància dels seus avenços. 

Va traslladar al menjador el microones, la torradora 
i tots els aparells electrònics necessaris per a la nova 
forma de vida, els tenia a l’abast de la mà amb un 
mínim moviment muscular.

Capítol rere capítol l’Àlex no es movia ni dos 
mil·límetres de la posició que va escollir com a de-
finitiva; esquena ben col·locada en angle recte al 
respatller,les cames lleugerament obertes i el cos in-
clinat 30 graus cap al costat esquerre per poder fer 
les seves necessitats. No cal dir que el dolor mus-
cular i ossi que el colpia de dalt a baix era cada cop 
més intens a mesura que passaven els dies, una part 
del seu jo li suplicava que es mogués, que posés fi 
a aquell patiment sense sentit, que demanés ajut i 
tornés a fer una vida normal. Però el noi no estava 
disposat a cedir tant fàcilment, havia llegit moltes 
biografies de sants i màrtirs i tenia clar que tot canvi 
de model social i vital comportava una exigència 
màxima. I així es va anar embotint de pastilles i més 
pastilles per suportar la seva particular crucifixió….

La pell es va començar a ulcerar, la sang regalimava de 
forma contínua entre el seu cos i el sofà, però aquella 
escalfor vermella el confortava perquè era més a prop 
de l’objectiu. Passats quinze dies va prendre conscièn-
cia que el seu teixit muscular i epidèrmic intentava 
tancar les ferides desesperadament; els trombòcits i la 
fibrina   arribaven en tromba per crear un nou teixit a 
les vores de la ferida però només aconseguien que els 
nous vasos sanguinis i el col·lagen s’unissin a la lycra 
i a la poliamida del vell i atrotinat sofà, les cèl·lules vi-
ves fagocitant els àtoms artificials com si es tractessin 
de fills rebels que han de tornar a la llar benestant. 

I l’Àlex era cada dia més feliç al sentir amb goig com 
els seus miofibroblasts formaven un matrimoni in-
dissoluble amb l’entapissat, com el muscle llis es 
fonia dolçament amb els fils acrílics, com els vasos 
sanguinis de nova creació feien giragonses dins la 
escuma viscoelàstica. 

I així va ser com poc abans de fer els dinou anys, 
un sis d’abril de 2018 un nano anomenat Àlex Mar-
tínez Deulofeu es va convertir en la primera quime-
ra humano-sofà de la creació, un pas endavant de 
l’evolució, una nova espècie creada per regnar els 
propers segles d’història, una fita que s’escriuria 
amb lletres d’or en el llibre de la humanitat.

Els pares van trigar dos mesos a aconseguir el per-
mís del jutge per poder entrar al pis. La primera re-
acció de la Policia Municipal i dels Serveis Socials va 
ser vomitar enfront de la ferum de putrefacció que 
envaïa totes les estances.

El noi jeia al sofà, el cap recolzat al pit, amb una ridí-
cula inclinació de trenta graus a l’esquerra, l’esquena 
i les natges enganxades al sofà talment com si ha-
guessin aplicat una cola adhesiva, el cadàver envol-
tat d’excrements, líquids corporals, bosses de plàs-
tic, llaunes, menjars podrits, safates de polièster…
Les ferides infectades encara supuraven i els bacteris 
buscaven amb afany noves fonts de sucre per seguir 
creixent i multiplicar-se, mentre l’equip de forenses 
certificaven la mort per septicèmia i lluitaven per se-
parar el cos del sofà amb la menor trencadissa car-
nal possible. 

Un dels Municipals va recollir una llibreta del terra 
i va fullejar desenes de pàgines manuscrites, amb 
un text incoherent i a voltes indesxifrable. Però en 
la darrera anotació es podia llegir amb claredat: “i fa 
dos dies que s’ha espatllat el router i m’he quedat a 
mitges de Joc de trons, ara me n’adono que no vaig 
agafar el mòbil ni el sense fils,..... quina merda per 
favor, quina gran merda!!!!”.

Santi Brunat i Puigdomènech / 
Preliminary English Test
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Budapest is located on 
the banks of the Danu-
be, which causes the city to 
have quite high humidity 
levels.
If you want to avoid excessive heat and extreme cold, the 
best months to visit Budapest are May and September.

THE GASTRONOMY
In Budapest there is a multitude of different stalls where 
you can not miss the Sausages, the Chorizo, the Pota-
toes or its famous “Goulash” (the most typical dish of 
the Hungarian gastronomy.) A stew  made with meat, 
potatoes, carrots, onions ... and of course, Paprika! 
(The most used species in Hungary). Paprika is a kind 
of red pepper typical of Hungary made from the dried 
and ground fruits of certain varieties of pepper. It can be 
sweet or spicy. 
The Hungarian gastronomy is an element that stands 
out in the Magyar culture. It is varied, with different  
types of creative meals. The culinary culture is the re-
sult of historical development, which is more than 1000 
years old, with good natural endowments. Hungarian 
cuisine is rich in aromas and spicy flavours, the best 
known dish of this cuisine is the goulash that brings 
together the typical flavours of this cuisine mixed with 
its popular paprika.

The hot wine 
Few things are so comforting against the frigid cold of 
winter in Budapest as having a glass of mulled wine. A 
tradition very central European that according to some 
historians already have indications of a very similar drink 
in the first century, a concoction used by the Roman le-
gions to fortify in the harsh winters. Each hot wine maker 
uses its own recipe although they all usually carry red 
wine, sugar or honey, cinnamon or orange peels.

Hungarikum Bisztro
It is one of the best known places in the city thanks to 
its traditional quality food, its atmosphere and its loca-
tion about 500 meters from the Parliament. There is a 
perfect menu if you want to know the Hungarian gas-
tronomy and hit a small tribute. It costs just under € 
15 and includes 3 courses (goulash soup, duck with po-
tatoes, onions and cabbages and apple and cinnamon 
cake). If the menu does not convince you or you just 
want to eat a dish, the prices of the starters go from € 3 
to € 5 and the main ones go from € 5 to € 13.

WHERE TO STAY
The best place to stay in Budapest is  the district of 
Buda called Varnegyed. But there are different neigh-
bourhoods in Pest like Bèlvàros, Lipotvàros and Terés-
varos. These areas are pleasant because they are cen-
tral. They have a quiet atmosphere and you can find 
different kinds of transports. 
The district of Pest is the most interesting for tourists 
because it is quite touristic  and there are plenty of his-
torical places to visit. In this area we can stay in different 
hotels, and we can discover Budapest by night. 
In the area of Terèsvàros there is the Jewish neighbourho-
od. It is less elegant but the prices of hotels are very cheap. 
In this district you can experience the culture, the reli-
gion and the history of this amazing city.
The area of Pest is more touristic and more modern whe-
reas the area of Buda has got  more historical buildings.

Tourist Guide

ELS ALUMNES DEL CURS D’ANGLÈS II, US HEM CONFECCIONAT UNA PETITA GUIA DE LA CIUTAT DE BUDAPEST. COMENÇANT AMB UNA INTRODUCCIÓ, SEGUIDA D’UNS PETITS RESUMS DE: LA LLENGUA I COSTUMS, EL TEMPS, LA GASTRONOMIA, ON ALLOTJAR-SE, MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC, LLOCS EMBLEMÀTICS, RESTAURANTS I MONEDA EN CURS. ESPEREM QUE US AGRADI I US ANIMEU A VIATJAR A AQUESTA CIUTAT CONSIDERADA UNA DE LES MÉS BELLES 
D’EUROPA.  

INTRODUCTION
Budapest is the capital of Hungary. It is also the most 
important city in the country and one of the most touris-
tic cities of Europe. It is situated in the east of Europe, 
between Romania and Austria.
Budapest is the ninth most populated city in Europe, 
with 1.7 million inhabitants. It is famous for having the 
Danube crossing its lands.
The name of Budapest is the composition of the names 
of the cities Buda and Pest, since they merged with Óbu-
da in order to become one central city in 1873.
Considered as one of the most beautiful cities in Euro-
pe, Budapest has different places that have been decla-
red to be World Heritage, like the Danube´s banks, the 
neighbourhood of the Castle of Buda, the Andrassy ave-
nue, the Heroes square and the Budapest Metro.
It also has 80 geothermic springs, the second biggest 
Synagogue and the third biggest Parliament building in 
the world.
Budapest is also a very important financial center in 
Central Europe. It is classified as the best habitable city 
in Central and Eastern Europe, thanks to its life quality.

LANGUAGE AND CUSTOMS
The official language of Buda-
pest is Hungarian, but with 
English there is no problem 
to be understood by almost 
everyone.
The Budapest residents are 
very friendly, they greet ever-
yone, even strangers on public 
transport.

Many call Budapest the city of dances and music, be-
cause throughout the years, a lot of national festivals 
have taken place in the city.
It is a widespread custom to tip for practically any ser-
vice we receive.

THE WEATHER
The city of Budapest has a 
temperate continental wea-
ther, with cold winters and 
relatively hot summers. The 
differences in seasonal tem-
peratures are quite high. The 
average maximum tempera-
tures range between 26 ° C in 
summer and 1 ° C in January. 
In July and August tempera-
tures above 30 ° C can be rea-
ched

HOW TO MOVE AROUND?; 
MEANS OF TRANSPORT
Public Transport in Budapest is 
efficient and diverse. It includes 
bus, underground, trolley bus, 
tram, suburban railway lines 
(called HÉV lines), and it has got 
boat services too. It is also che-
aper than in most Western Eu-

ropean cities. Public transport is the best option to move 
around.

THE 10 MOST EMBLEMATIC PLACES TO VISIT IN 
BUDAPEST
- Szechenyi Bath is one of the best and largest medicinal 
baths in Europe, it is in a beautiful and richly decorated 
palace. There are a lot of pools inside and outside.
- Hungarian National Assembly: it has a neogothic faça-
de, inside there are frescos, statues and glass Windows. 
There is the Holy Crown of Hungary too.
- The Chain Bridge: it was the first suspended bridge to 
cross the Danube and it connected the cities of Buda 
and Pest. It is old and very interesting to see.

- Andriassy Avenue: it is great for walks, there are many 
lovely buldings and also cafes and luxury shops. It is 
world Heritage
- Buda Castle: it was the historical castle and the Royal 
palace from 1265 until 1918. The castle now houses the 
Hungarian National Gallery and the Budapest History 
Museum.
- The Hungarian Opera House: it is the most emblematic 
building in the Andriassy Avenue. It is pretty outside 
and inside. Its shows are very special too.
- Fisheman’s bastion: from here you can see the most 
beautiful views ot fhe city.
- St Stephen’s Basilica: it is located in the city of Pest 
and it is the largest church in the city.
- Matthias Church: it is located in the city of Buda and 
it is one of the most unique churches in Europe. Full of 
surprises, mysteries and treasures.
- House of terror: it is a memorial to the victims of the 
fascist and communist regimes in the 20th-century.

RESTAURANTS’ GUIDE
• Rest.ALABARdOS
Six-course tasting menu   
Hungarian Cuisine the 
price is 13€ Orszaghaz 
ut,2-1014 Budapest

• Rest.CASTRO 
BISzTRO
Hungarian cuisine  Good 
relationship  quality price
Madach Imre ter,3- 1075 
Budapest

• Rest.MEnzA
Good quality at a reasonable price located in a Square  
full of Restaurants Liszt Ferenc ter,2 - 1061 Budapest

• Rest.PAPRIKA VEndEGLO
Hungarian cuisine Very abundant rations a good price
Dozsa Gyorgy ut,72 - 1071 Budapest
•Rest.BUENA VISTA 
Restaurant in a funny area good price Liszt Ferenc ter,4-
5 - 1061 Budapest

• Rest. dEn HAAG
Pizzeria Todays menu  3.08€ Dohany  ut,5/B - 1072 
Budapest

CURRENCY
The official currency is the Hungarian Florin ( HUF )
Change of  1€ = 319,055 HUF

Rosa Sánchez, Amàlia Joya, Xavi Oliver, Olga López, 
Montse Mas, Maria de la Espriella, Lourdes deseura, 
Montse Xena, Miguel Vicente, dominga Escribano, 
/Anglès II

Budapest
una mica de tot
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La ciudad subterránea con un millón de botellas de 
vino y 120 kilómetros de calles.
En Moldavia en 1952, se inauguró el mayor complejo 
subterráneo, conocido mundialmente por sus enormes 
laberintos y excelentes vinos. En 2005 ingresó en el Li-
bro de Récords porque dispone de 30 millones de litros 
de vino. Aquí, la temperatura y la humedad son cons-
tantes durante todo el año y permiten que las botellas 
de vino se mantengan en las mejores condiciones.
Actualmente, más de 200 variedades de vinos se con-
servan en la ciudad subterránea de Cricova, muchas 
de ellas muy raras, únicas en el mundo. Vladimir Putin 
y Angela Merkel, por ejemplo, mantienen colecciones 
personales en las antiguas bodegas.
Tenemos una ciudad real, con sus calles, bulevares y 
señales de tráfico! Todas estas calles forman túneles 
que alcanzan una longitud de casi 120 kilómetros. El 
área total de la ciudad es de aproximadamente 53 hec-
táreas.

Hondures és una república de l’Amèrica Central que té 
frontera amb Guatemala i El Salvador, al sud amb Ni-
caragua i l’oceà Pacífic i al nord amb el golf d’Hondures 
i el mar Carib. 
El seu escut fou adoptat segons el Decret Legislatiu del 
3 d’octubre de 825, sota la presidència de Dionisio de 
Herrera, i ha estat lleugerament modificat dos cops, el 
1866 i el 1935. Presenta similituds amb  l’ escut de 
Guatemala del 1843.
Es tracta d’un escut oval al centre del qual hi figura 
una piràmide en forma de triangle equilàter carregada 
a la base d’un volcà entre dos castells, damunt dels 
quals s’aixeca un arc de Sant Martí, sota el qual apa-
reix un sol que irradia llum. El triangle descansa so-
bre un mar d’ones d’atzur. Dins la bordura d’argent, 
la llegenda en espanyol: REPÚBLICA DE HONDURAS, 
LIBRE, SOBERANA E INDEPENDIENTE – 15 DE SEP-
TIEMBRE 1821, en lletres d’or. 
A la part superior de l’oval apareix un carcaix de fletxes 
acoblat darrere l’escut, del qual pengen dos  coms de 
l’abundància  que vessen de fruites i flors, un a cada 
banda, lligats per un llaç. A la part superior, una te-
rrassa en forma de paisatge muntanyós coronat per 
tres  pins a la dreta i tres  roures a l’esquerra, on hi 

apareixen: unes 
mines, una barra, 
una barrina, un 
tascó, un mall i un 
martell.
El triangle equilàter és un element maçònic, símbol 
d’igualtat i llibertat, provinent de l’escut de les Pro-
víncies Unides de l’Amèrica Central, juntament amb 
el volcà. Els castells indiquen la disponibilitat per a la 
defensa i la independència del país. El mar uneix sim-
bòlicament el  Pacífic i l’Atlàntic, els dos oceans que 
banyen Hondures. El carcaix amb les fletxes al·ludeix a 
la població indígena, en record del cacic Lempira, men-
tre que els altres elements fan referència als recursos 
naturals del territori

Keyla A./Català A

Los turistas que llegan a Cricova encuentran las his-
torias y leyendas de un lugar donde el vino se produce 
con una receta de 500 años.
Actualmente, en Cricova se almacenan más de 1 millón 
de botellas y más de 20 millones de litros de vino em-
botellado en barriles especiales. Además, la colección 
nacional de vinos tiene más de 200 marcas históricas, 
que no se pueden vender ni beber,  porque forman par-
te del patrimonio nacional de Moldavia.
Entre todas las marcas hay una botella muy especial 
que cuesta  aproximadamente 150.000 euros pero 
nunca será vendida porque forma parte de nuestro pa-
trimonio.
Cricova es un destino turístico que merece ser visto. A 
la ciudad subterránea de Moldavia han llegado visitan-
tes de más de 100 estados, de todos los continentes.

Andrei/Castellà II

Moldàvia és un país situat a Europa oriental, entre Ro-
mania a l’oest i Ucraïna al nord, est i sud. Entre els 
seus rius destaquen el Dniéster i el Prut. És un país 
sense litoral, tot i que es troba a només 100 km del 
mar Negre.
El territori de Moldàvia està ocupat per boscos, mun-
tanyes i vinyes. Les principals regions vitivinícoles del 
país són Nistreana, famosa pels seus vins negres, i Co-
dra, on hi ha algunes de les cellers més grans del món. 
També hi ha el Museu Nacional d’Història de Moldàvia. 
Presenta diverses obres d’art i col·leccions etnogràfi-
ques que destaquen els vincles culturals del país amb 
Romania.
Chisinau és la capital de la República de Moldàvia. 
Aquí es poden veure edificis típics de l’època soviètica i 
importants monuments arquitectònics, incloent la ca-
tedral neoclàssica de la Nativitat de Crist. El temple cú-
pula forma part del conjunt del Parc de la Catedral. Al 
seu territori hi ha també una plaça amb un arc triomfal 
del segle XIX, erigit en honor a la victòria de Rússia 
sobre l’Imperi otomà. El parc Esteve el gran s’anomena 
així en honor al seu governant moldau que va resistir 
a l’imperi otomà.

Angela Chislaru/Català A

Cricova

Hondures

Moldova

L’escut d’

República

Xina
La República Popular de la Xina és l’estat més extens 
de l’Àsia Oriental i el quart més extens del món. Amb 
una població de més de 1.300 milions d’habitants, és el 
país més poblat del món.
Les ètnies de la Xina representen una gran diversitat 
de grups humans.
Els xinesos de l’ètnia Han són el grup ètnic més gran, 
amb un 91,59% de la població xinesa (més de 1.200 
milions de persones). A més de la majoria Han, la Xina 
reconeix 55 “nacionalitats” o grups ètnics més, que su-
men uns 105 milions de persones entre tots, i que es 
reparteixen sobretot per les zones nord, oest i sud del 
gran país, mentre el xinesos “han” són absolutament 
majoritaris a la Xina estricta.

ChaoMing zhang/Català A



Pata

És una ciutat del Marroc situada a la província de 
la regió de Tànger-Tetuan-Al Hoceima. Situada a 
la costa atlàntica i molt a prop té el riu Lucus. Se-
gons el cens de 2014 tenia una població total de 
125.008 persones. Es troba a 86 km de Tànger. És 
l’antiga Lixus ( un assentament fenici i posterior-
ment cartaginès que més tard es va convertir en 
colònia romana) .
Recentment, han sorgit barris nous, en especial Almaghrib Aljadid 
o Le nouveau Maroc.
Els llocs principals de la ciutat són:
l Porta Bab el Khemis
l La medina
l El soc Esseghir (Petit Soc)
l El mercat de verdures
l Cases andalusines
l La pineda de 2 km al costat de la mar
l Cementiri espanyol amb les tombes de Jean Genet (1910-
1986) i de Juan Goytisolo
l La platja
Des de la Plaça de l’Alliberació s’entra a la ciutat antiga o Medina 
travessant la porta de Bab el Khamis (Porta del dijous) o porta de 
Bab Barra, d’estil hispanomorisc.
La Medina té forma triangular, s’estén entre el Castell de Kelibach, 
el Castell de la Cigonya i el port.
Actualment és la zona més pobre de  Larache, les famílies amb 
més recursos econòmics s’han traslladat a la ciutat moderna.
El Zoco Xinès, és el centre neuràlgic de la Medina, des d’aquesta 
plaça surten un munt de carrers estrets i empinats cap a totes di-
reccions que baixen fins al port o pugen fins a la Plaça del Majzen.

Mohamed El Mimouni El Hassani Abdel Hafid /Català A

Està situada al centre i al sud de l’estany 
Arachidier i presenta una gran diversitat 
d’ecosistemes naturals. És regada pel riu Salo-
um, Baobolong, un afluent del riu Gambia, 
Niani Nja bolong, l’afluent de Sandugou i Mini-
miniyang bolong.
Kaolack és la capital administrativa (té prop de 
180 000 habitants). Hi ha una gran fàbrica de tri-
turació de cacauets (Lyndiane) i el mercat més gran del Senegal.
La regió també és important per la seva producció d’anacardier, i per les salines de Diorane.

Babacar/Català A

Visitem nova delhi, Jaipur, Agra, Benarés o Varanasi
La primera impressió és que és un país molt gran. Té ciu-
tats amb moltíssima gent arreu, molta vida al carrer des del 
punt de vista del visitant (caos de gent i de circulació) i hi fa 
molta calor. El transport és divers i curiós com el Rickshaw 
(tuc-tuc).
Nova Delhi és la capital. Parlen bàsicament l’Hindi, tot i que 
també parlen anglès. Als carrers tot és dens i sorollós i les 
botzines són ensordidores. La vida de la gent està molt en-
carada al carrer i matinen molt.
Jaipur (La ciutat rosa) pertany també a la comarca de Rajas-
than. Està farcida de forts i palaus i ens sorprèn per la fusió 
entre antiguitat i modernitat.
Parlar d’Agra és sinònim de El Taj Mahal: IMPRESIONANT!  
Per l’impacte visual, la ubicació, la construcció, etc.(cada 
hora del dia té matisos diferents segons el dia que fa). Po-
dríem no acabar mai de descriure’l. 
També és impactant el Fort Roig (una gran fortalesa plena 
de palaus sorprenents).
Benarés o Varanasi (ciutat sagrada) també és impactant. És 
especialment bonic passejar pel Ganges. Et sents privilegiat 
per poder ser allà, però poder  descriure aquí les emocions 
viscudes es fa complicat. Hi havia peregrins rentant-se els 
seus pecats, ofrenes. D’altres escampen les cendres dels 
seus morts a les aigües sagrades del riu.
Una experiència brutal caminar pels seus laberíntics carrers 
i veure el seu dia a dia.
En definitiva: un viatge que us recomanem moltíssim, però 
us aconsellem que estigueu preparats per a poder gestionar 
totes les emocions viscudes.

Josep i Merçè/Informàtica
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Pata és una localitat de Senegal situada al 
nord-est del departament de Medina Yoro 
Foulah i la regió de Kolda, a Haute-Casa-
mance. És a prop de la frontera amb Gàm-
bia. Pata forma part  de la regió històrica de 
Fouladou. El poble es va convertir en municipi 
el juliol de 2008. Segons fonts oficials Pata té 
1140 habitants i 106 llars. Les localitats més 
properes són Madina Dahaba, Diabougou De-
mbo Drane, Njoben, Ahalulie, Fas Abdou, Sare 
Mansa, Darsalam, Ndiavene i Galo Marou.
Senegal té boscos d’exuberant vegetació i sa-
bana amb el baobab com a màxima represen-
tació. Alguns exemplars poden arribar a fer  20 
metres d’alçada i nou de diàmetre. La zona sel-
vàttica de la Casamance està plena d’arrossers 
molt ben cuidats.
Té un clima tropical estable. Les temperatures 
oscil·len entre 16º C i 32º C, i destaca una època 
de pluges entre maig i setembre i una època seca 
d’octubre a abril. 

Hadira /Català A 

están tocando el claxon, y muy pocos autobuses. 
Uno de los lugares más turísticos de Jordania es 
Petra, una de las siete maravillas. Un lugar muy re-
comendable para visitar. Otro lugar muy interesante 
es el mar muerto donde puedes flotar en sus aguas 
saladas y puedes untarte el cuerpo de un barro muy 
medicinal, con propiedades curativas.
Jerash es una de las ciudades romanas más bien con-
servadas. También son interesantes Madaba y Aqaba.
Jordania es un país tolerante porque es un país muy 
visitado por gente de todo el mundo.

Vicenç i Joaquima/Informàtica

KaolackLarache

Viajamos a Amman, capital de Jordania.  Es un país 
de muchos contrastes, donde más o menos el 95% de 
la población es musulmana y el resto son cristianos.
La capital de Amman tiene 1.200.000 y es una ciudad 
cosmopolita. Está dividida por colinas. En el centro 
de la ciudad se encuentra el tradicional zoco, que es 
la parte antigua de la ciudad y en ella también se en-
cuentra la ciudadela. 
En las partes altas de la ciudad se encuentran las 
urbanizaciones que son las partes más modernas de 
la ciudad. 
Una de las cosas que más nos gustó visitar y que no 
es muy turístico, es el lugar donde fue bautizado Je-
sús, en las aguas del rio Jordán. Una orilla pertenece 
a Jordania y la otra a Israel (es una frontera natural 
que separa los dos países).
Amman es una ciudad un poco caótica porque tiene 
mucho tráfico. Circulan coches, taxis, que siempre 

Viaje a Jordania

del Nord 
L’ Índia

23
Racisme
La història del racisme comença amb la segregació 
presentada en molts textos religiosos de l’antiguitat.
Històricament el racisme ha servit per justificar crims 
contra la humanitat, amb el genocidi i diverses formes 
de denominació de les persones com l’esclavitud, la 
servitud, el colonialisme, i l’imperialisme. El racisme 
sol estar també relacionat amb l’etnocentrisme i la xe-
nofòbia.
El racisme és avui definit en totes les instàncies i 
fòrums internacionals com una ofensa a la dignitat 
humana bàsica i una violació dels drets humans. 
Moltes organitzacions importants internacionals 
han intentat acabar amb el racisme. Des del seu 
punt de vista el racisme es defineix, amb pràctiques 
i accions que reflecteixen que la humanitat està di-
vidida en diferents grups anomenats races i que els 
membres d’una raça comparteixen  certs atributs, 
que els fa superiors o inferiors.
 
Greisy Rodriguez/Català B1 
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cosmé
ticos

Angoixa i

Compuestos 
peligrosos en los

Hi ha persones que se senten constantment pressio-
nades i en diferents situacions, normals per altres, 
com pot ser conduir un cotxe per l’autopista, passar 
per dins d’un túnel o estar envoltats de molta gent 
la pressió augmenta considerablement. Quan això 
passa els envaeix la sensació que no tenen espai per 
elles...que la seva llibertat es veu limitada i es senten 
ofegades... És llavors quan sorgeix l’angoixa i/o els 
atacs de pànic.
Aquestes situacions reflecteixen aspectes interiors 
sense atendre. Segurament en l’interior estan sen-
tint que no són lliures, es senten tancats i sense 
sortida. Atrapats dins d’un lloc a on no hi ha cap 
sortida visible.
L’origen de les angoixes i dels atacs de pànic pot ser 
divers: de vegades són aspectes profunds, que fins 
i tot poden ser heretats, i que tenen a veure amb la 
personalitat de cada persona i en la forma que, en 
base a aquesta personalitat, es construeix la vida. 
Altres cops poden ser aspectes puntuals que venen 
donats per una situació estressant que produeix 
pressió i fa tenir angoixes o pors. 
En tots els casos el que sí que hi ha és una man-
ca de llibertat interna. Totes les persones que 
pateixen pànics o angoixes pateixen també una 
manca de llibertat que ve donada per sentir, in-
ternament, dues pressions oposades. Una força 
de sorgeix de dins cap a fora i una altra que pres-
siona capa a dins per a què l’anterior no surti. 
Cadascuna d’elles tira cap  a un costat diferent i 
provoca l’ofec al pit tant característic de les an-
goixes. 
Ens sentim entre dues forces i no som capaços 
de deixar-nos sentir la decisió adequada, la que 
ens farà relaxar-nos perquè ens forcem a viure 
coses que, internament, no volem viure.
Les persones per a ser felices en aquesta vida 
ens hem de sentir lliures. Lliures de poder 
prendre les decisions que calgui i poder créixer 
com a persones, fins i tot quan aquestes de-
cisions siguin diferents a les que ens havíem 
imaginat i ens puguin fer por. És aquesta sen-
sació de llibertat interna la que ens farà sentir 
que estem vivint una vida plena i amb il·lusió. 

Mª àngels Arnau/Anglès III

 Los cosméticos más antiguos se crearon hace miles de 
años, aunque unidos a ritos religiosos y utilizados por 
chamanes o sacerdotisas. Las primeras decoraciones 
del cuerpo seguramente fueron los tatuajes, usados 
desde el año 6.000 antes de Cristo.
Los primeros cosméticos parecidos a los que conoce-
mos ahora se han hallado en el pueblo egipcio hacia 
el año 4.000 antes de Cristo. La mayorí a tení a proce-
dencia animal o vegetal, aunque también se utilizaban 
algunos productos minerales, en ocasiones altamente 
tóxicos, como el mercurio.
Entre los siglos XVI al XVIII, se produjo un gran desarro-
llo de los cosméticos y se introdujeron numerosos pro-
ductos nuevos, aún fabricados principalmente a base de 
plantes.
La cosmética va unida a la moda y la moda a la cosmé-
tica. Un ejemplo claro de moda y cosmética lo podemos 
encontrar en el bronceado que tanto nos gusta lucir en 
verano.
Actualmente en muchas playas es muy frecuente ver a 
personas acostadas en la arena, tomando un  baño de sol 
para broncear su piel. Pero no siempre fue así anterior-
mente esto era todo lo contrario, la gente buscaba mane-
ras de blanquear la piel, pues la gente ligaba el tono oscu-
ro de la piel con las clases sociales que eran inferiores. Por 
eso la gente de la antigüedad se  emblanquecía la piel con 
productos que  hoy se sabe que son tóxicos.  Por ejemplo, 
en el año 400 de nuestra era, los griegos y los romanos 
blanqueaban su rostro con polvos hechos de carbonato de 
plomo y en el siglo XV1, algunos italianos utilizaban arsé-
nico para dar a su rostro un  aspecto translúcido.

Hoy en dí a, los cosméticos tienen productos  quí micos den-
tro de sus fórmulas que pueden producir graves efectos 
secundarios. Se continúan utilizando  miles de estos com-
puestos a los que se le atribuyen multitud de propiedades  
aunque la comunidad científica ha levantado la voz de alerta 
sobre el impacto de estos compuestos sobre las personas.

Fatima zahara/Instrumental

Fa un curs i mig que vaig deixar de treballar com a 
professora a l’Escola Fontmartina després de 34 anys i 
d’haver fet d’aquestes aules la meva llar i de la meva feina 
la meva vida. Enrere queden tantes vivències, tant temps 
compartit, tantes coses!
Aquest curs he tornat. He tornat però, per ser alumna de 
l’Escola d’Adults fent el Nivell 1 d’Anglès, al vespre. Ara en 
aquesta nova etapa de la meva vida estic gaudint, entre 
d’altres moltes coses, de tornar a ser alumna, de tornar 
a l’aula per seure a l’altre costat d’una taula on, de dia, 
seu algun infant que segurament conec. L’anglès sempre 
ha estat la meva assignatura pendent i mai havia tingut 
temps per dedicar-li.
M’agrada anar d’hora a la meva English lesson i recórrer 
els passadissos silenciosos i en penombra al vespre, per 
descobrir els tresors que amaguen: exposicions de màqui-
nes  simples i compostes, targes i treballs de Nadal, la deco-
ració externa de l’aula d’anglès per Halloween sempre tant 
creativa, els desitjos dels nens i nenes penjant dels estels 
de Nadal...
Mentre passejo, tanco els ulls i encara sento el murmuri de 
veus infantils, de rialles de nens, d’explicacions de mestres 
que omplen de dia tots els racons. Però ara és de nit, tot repo-
sa, tot està en calma. Només si escolto atentament, sento les 
veus de les professores d’adults que hi són a algunes aules 
i el “carret” de neteja de l’Anna que recorre els passadissos.
I m’envaeix una dolça i especial sensació perquè em sento 
part d’aquests murs. Diuen que els edificis tenen ànima, jo 
crec que l’edifici de la meva escola té cor, un cor fet de veus 
infantils, de somriures, de mirades, d’abraçades, de petits de-
talls,... de vida.
Ja són les nou. No vull arribar tard. Deixo esvair aquests pen-
saments que em transporten i m’assec al banc que hi ha fora 
de l’aula comentant amb els meus companys i esperant que 
els alumnes de la classe anterior surtin.
- Hi, good evening
- How are you?
- I’m fine Marta, I’m fine

Paquita Garcia/Anglès I

l l ibertat
School

Come back to

Tornar a l’escola

Baking soda is a product that has become essential in our 
daily lives.
This product has many uses.  It’s very economical. It’s useful 
for cleaning the home, beauty or medicine.

1.- Effective stain remover- (clothes)
Mixed with hot water, it eliminates both fresh and older 
stains. This power acts on carpets, upholstery or furniture. 
Also, if you add a small amount to your detergent it will sof-
ten and add shine to your clothes.

2. For the iron
Sometimes, the plates have some residue caused by the use 
and it is very possible that they stain the clothes. Prepare a 
paste with baking soda and water, spread it on the iron for a 
few minutes and you will see how the dirt comes off without 
any problem ..

3. Take care of the plants
On many occasions, using chemical products to care of 
plants is a bad remedy. That’s why bicarbonate is a good 
ecological solution. Mix one teaspoon of baking soda for each 
liter of water and spread the product well to treat your flowe-
ring plants. Also, if you want your centerpieces to last longer, 
cut the stems obliquely and immerse them in a vase of warm 
water and a teaspoon of baking soda. 

4. Goodbye bad smells
Place a bowl of baking soda in the refrigerator and eliminate 
odors. You can also use it to eliminate the smell of tobacco 
from your ashtrays .Concerning smells bicarbonate is a very 
effective and cheap deodorant. Dip your feet in a bathtub 
with a tablespoon of baking soda and you will see the results.

5. Against acidity
The bicarbonate will relieve the nausea that you can feel af-
ter a big meal, such as Christmas. In addition, it facilitates 
intestinal transit if you mix it with a glass of water..

6. Bleaching power
Do you want to show perfect teeth? Bicarbonate is a com-
mon ingredient in toothpastes, as it has whitening power. 
You can put a little on your toothbrush if you want to give 
your teeth an extra shine. In addition, it combats bad breath 
and destroys bacteria in the mouth.

7. Itching?
Either by an insect bite, by a dermatitis or if you have chic-
kenpox, choose to take a bath with 100 grams of bicarbo-
nate. You can also sprinkle it on the affected areas to relieve 
itching.

8. natural exfoliant
If you want to remove dead skin cells and cleanse deeply 
but you do not like the scrubs available on large surfaces, a 
paste made of baking soda gently impregnated on your skin 
will disinfect it and prevent the appearance of blackheads..

9. Vegetable disinfectant
Dip the fruits and vegetables in a sink for a while and add a 
little baking soda. When you go to consume these foods will 
be perfectly washed and free of impurities
 
Paquita C./Conversation Class

bicarbonate
9 uses of sodium 

Take advantage 
of the bicarbonate!   
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Hoy día las artes marciales son practicadas por 
mucha gente. Desde niños y niñas como actividad 
extraescolar en colegios o en gimnasios o clubes que imparten 
estas disciplinas, hasta jóvenes y adultos. 
Su práctica es recomendable desde los  5 años, no teniendo edad 
máxima para practicarlas.
El Karate es una de estas artes marciales que practican cientos 
de miles de personas en todo el mundo.

¿Por qué?
El Karate fue un sistema de lucha muy disciplinada de los anti-
guos Samurais, estudiado y practicado en secreto por los diver-
sos clanes o familias feudales, necesario en aquella época feudal 
de guerras y disputas de clanes. 
La sociedad hoy en día por motivos diversos se ha vuelto más 
insegura. Se producen ataques o altercados indiscriminados 
cada día. Las mujeres y jóvenes están expuestas diariamente a 
ser  abordadas por hombres (uno, o en grupos), con la mala in-
tención de abusar sexualmente de ellas, ataque que deja unas 
secuelas psicológicas de largo tratamiento, cuando no la muerte. 
Estar preparados y preparadas para este tipo de agresiones es 
hoy una necesidad irrefutable. 

¿Cómo un arte milenario se ha mantenido en el tiempo?  
On KO CHI SHIn= Estudiar lo antiguo para comprender lo 
nuevo.
Desde los inicios, las artes marciales se transmitían de boca en 
boca, de padres a hijos,  de maestros a estudiantes. Siendo los 
últimos en recibir el conocimiento, los encargados de mantenerlo 
vivo y transmitirlo. 
Desde hace muchos años se dejaron escritos, libros  y en la ac-
tualidad  con toda la tecnología disponible el legado es transmi-
tido instantáneamente y puede llegar a cualquier parte del mun-
do. Internet está  lleno de ejemplos. 

¡Cuidado!
Internet no sustituye a un Maestro y a una enseñanza guiada y 
segura. 
¿Qué aporta la práctica de kárate a quien lo practica? 
Su práctica, indudablemente por el simple hecho de  tratarse de 
ejercicio físico, ya está beneficiando nuestra salud, se recomien-
da una práctica de  4 a 5 horas semanales. 
Estimula a la persona a ir más allá de sus propias limitaciones y 
a alcanzar sus metas.
Transmite valores como la perseverancia, el autocontrol y la res-
ponsabilidad.
Combina disciplina, coordinación, agilidad y habilidad mental.

Es ideal para los niños, ya que se trabaja psicomotricidad, bila-
teralidad del cuerpo, y equilibrio. 
Estos beneficios ideales para ellos, es evidente que lo son tam-
bién para los adultos. 
En la parte psicológica aporta confianza y autocontrol. 
Trabajando con ESFUERZO, VOLUNTAD y CONSTANCIA, como 
todo en esta  vida se consiguen los objetivos que nos planteemos

KORYU UCHInAdI KEnPO JUTSU
Koryu = Arte / Uchinadi= Nombre de la isla de Okinawa en su 
lenguaje nativo / Kenpo = Kungfu en idioma japonés
Jutsu = Antiguo
Es uno de los muchos sistemas de autodefensa que contempla 
en su trabajo todo tipo de técnicas, como las de golpeo y defensa, 
proyección, control y sumisión, de estrangulación.
Para información podéis seguir los siguientes links:

Cristóbal Miranda/Anglès-conversa

Slang Language is a very informal language that is 
usually spoken rather than written. It is used especia-
lly by particular groups of people and sometimes it in-
cludes words that are not polite. Make sure you don’t 
use slang  with your boss or colleagues.  You can use it 
with your friends and family. Here are some examples:

1-SHATTEREd/KnACKEREd: it means extremely ti-
red.
Eg: I’m so knackered from that run earlier.

2-SEE YA: Many people use it instead of “See you”

3-STUFFEd: to be full of food so that you can’t eat an-
ymore.
Eg: I don’t think I can manage the dessert. I’m stuffed.

4- An ARM And A LEG: it means extremely expensive 
( It costs a fortune). The Catalan counterpart would be 
“ Costa un ronyó”.
Eg. That costs an arm and a leg.

5-MIFFEd: When you are miffed, you’re a bit annoyed 
about something.
Eg: I’m so miffed that nobody let me know

6-SARnIE: In slang “sarnie” means  Sandwich. Other 
Snack-related slang words include: “ a bite to eat”, 
“bangers and mash” (sausages with mashed potates) 
or “bickie” (biscuit).

7-VEG: it’s the slang word for vegetables. You can often 
see this word on menús: “roast veg”, “garden veg”.

8-POTATOES: There many diferent words the Brits 
use for potatoes: Roasties (roast potatoes), tatties, Jac-
kets (baked potatoes)

9-ACE: Apart from being the highest card in a pack of 
cards, in slang “ace” is another word for excellent.
Eg: He’s a computer ace.

10-BLIMEY: It’s an exclamation used when something 
is remarkable.
Eg. “Blimey, that’s a big onion”

11-MASSIVE: it means basically enormous.
Eg. At the party we had that massive dinner.

12-CHUFFEd: it means that you’re really pleased 
about something.
Eg: I’m so chufffed at your news.

13-dOdGY: it can be used in diferent contexts but it 
basically means “unreliable”.
Eg1: The e-mail asking for the bank details looked a bit 
dodgy to Wendy, so she didn’t respond.
Eg2: The curry looks a bit dodgy so we’d better not eat it.
The spanish counterpart could be “chungo/a”

14-nICKEd: In slang it means “steal”. Other 
similar words are pinched or filched

Eg: Someone nicked/pinched my bike yesterday.

15: BITS And BOBS: (also bits and pieces): This term 
refers to a collection of small things.
Eg: She brought me over some bits and bobs to keep 
me entertained. (magazines,DVDs...)

16-CHAP,FELLOW,BLOKE: and GUY: Different slang 
words used to refer to a man.
Eg; He’s a very nice bloke/guy
Chap and fellow are more old-fashioned.

17-KILLInG ME: it means really hurting.
Eg: My legs are killing me.I did too much walking.

18-SKIVInG OFF: Avoiding work or school.
Eg: On Mondays she’s always skiving off.

19-LOST THE PLOT: if you’ve lost the plot it means 
you’ve gone mad or that you have no idea of what’s 
going on.
Eg: I really lost the plot yesterday. I’m so sorry.
The Catalan counterpart would be “perdre els papers”

20-MOnEY- RELATEd SLAnG WORdS: There are 
may slang words that refer to Money. For exemple: 
quid,cash,coin,bugs,a ton (refers to 100 pounds) a 
grand (refers to a 1000 pounds)
Eg: It costs 50 quid/ I need some cash/ you owe me 50 
bugs/she’s about to earn some major coin

21-dYInG: When you are dying for something it means 
you really need it. Another meanig is not being able to 
stop laughing.
Eg. I’m dying for a shower.
The play was so hilarious. I was dying. ( The Spanish 
counterpart: partir-se de risa/ The Catalan counter-
part: pixar-se de riure)

22-EPIC: highly enjoyable
Eg: the journey was epic/the novel was epic.

23-LIT: if something is “lit” it means super cool or “on 
fire”
Eg: Last night´s party was lit.

24-WAzzOCK:  An idiot/ foolish and silly/crazy.
Eg: My friend is a complete wazzock

25-LEGLESS: completely drunk.
Eg. After the party Briaan was completely legless.

Marta Cereza/Professora

Karate Karate

Language
Arte Milenario, beneficios 
que aporta su práctica

Millenary Art, benefits 
provided by its practice

Commonly used
english slang

Today, martial arts are practised by many 
people. From boys and girls as an  after-school 

activity in schools to young people or adults in gyms or clubs. 
Its practice is recommendable from 5 years old onward, not ha-
ving maximum age to practice them.
Karate is a martial art it is practised by hundreds of thousands  
people around the world.

Why?
Karate was a very disciplined fighting system of the ancient Samu-
rai. It was studied and practised in secret by  various clans or 
feudal families. It was very necessary in that feudal era of wars 
and clan disputes.
Society today for different reasons has become more insecure. In-
discriminate attacks or altercations occur every day. Women and 
young people are exposed daily to be approached by men (one, or 
in groups), with the bad intention of sexually abusing them, an 
attack that leaves psychological consequences of long treatment, 
if not death. Being prepared both men and women for this type of 
aggression is today an irrefutable necessity.

How a millenary art has been maintained over time?
On KO CHI SHIn = Study the old to understand the new.
From the beginning, martial arts were transmitted from mouth 
to mouth, from parents to children, from teachers to students. 
Being the last ones in receiving the knowledge the ones in char-
ge of keeping it alive and transmitting it.
For many years they left writings and books to transmit it. Cu-
rrently with technology the legacy is transmitted instantly and 
can reach anywhere in the world. The Internet is full of examples.

Watch out!
The Internet does not replace a Teacher and a safe and secure 
teaching.
How does the practice of karate contribute on those who 
practice it?
Its practice, undoubtedly for the mere fact of being a physical 
exercise, is already benefiting our health, we recommend a 
practice from 4 to 5 hours per week.
It stimulates the person to go beyond his/her own limitations 
and reach his/her goals.
It transmits values such as perseverance, self-control and res-
ponsibility.
It combines discipline, coordination, agility and mental ability.
It is ideal for children, since it works psychomotricity, bilaterali-
ty of the body, and balance.
It is also ideal for adults since it helps to keep fit and in the psy-
chological part, it brings confidence and self-control.
Working with EFFORT, WILL and PERSEVERANCE, as 
everything in this life, we achieve the goals that we set.

KORYU UCHInAdI KEnPO JUTSU
Koryu = Art/ Uchinadi= Name of the Okinawa island in its na-
tive language / Kenpo = Kungfu in japanese language
Jutsu = Old
It is one of the many self-defense systems that includes in its 
work all kinds of techniques, such as striking and defense, pro-
jection, control and submission, strangulation.
For further information please have a look athe following links:

l Article written by Cristóbal Miranda

https://www.facebook.com/zazen55/
https://www.facebook.com/Mapt-Martials-Art-Personal-Trai-
ning-177600035586369/
https://www.facebook.com/cristobal.m.millan
http://koryu-uchinadi.org.es
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Ingredients:
l 4 Iogurts de llimona 
l 1 terrina de formatge tipus Philadelphia
l 6 ous
l 6 cullerades de sucre
l 5 cullerades de maizena

Elaboració:
Es posen tots els ingredients en un bol i es barre-
gen amb la batedora fins que estigui tot ben integrat. 
Ho posem en un motllo d’uns 25/28cm de diàmetre 
i l’introduïm al forn a 200º amb escalfor a dalt i a 
baix, durant aproximadament 1 hora. Si veieu que es 
posa torradet i encara no està fet, tapeu el pastís amb 
paper d’alumini. Comprovem punxant amb un escu-
radents el centre del pastís. Si l’escuradents surt net, 
ja tenim el pastís fet.
Es pot posar melmelada o xocolata desfeta per sobre.

Com veieu fàcil, fàcil......
               Que vagi de gust!
 
Rosa Sanchez/English II

Ingredients: Per 4-5 persones.
l 2 talls d’entrecot de 3 dits de gruix (uns 5-6 cm 
aproximadament)
l 1 llauna de pebre verd d’uns 200 grams
l Salsa Perrins a gust
l Farigola en pols + 4 branquetes lligades
l Oli d´oliva més aviat suau, verge extra no.

Elaboració:
1. Es poleix la carn, es treuen els greixos, les betes i els 
ossos si és que l´heu comprat amb os. Si la vedella és 
reposada, molt millor.
2. S´escalfa la planxa ben calenta, s´hi tira un rajolinet 

d´oli i es segella la carn sen-
se sal per tots els costats.
3. Es deixa refredar la carn.
4. Quan la carn ja està freda 
s´agafa una safata per anar 
al forn i s´hi tira una base 
d´oli d´oliva.
5. Es talla la vedella trans-
versalment a talls molt 
prims.
6. Es col·loquen els talls a la 
safata solapadament (un sol 
pis).
7. Es tira la sal més el pe-
bre verd, que prèviament 
s´haurà rentat amb un cola-
dor a sota l´aixeta.

8. Després la salsa perrins a gust i la farigola en pols. 
Les branquetes al costat per decorar.
9. S´hi afegeix força oli pel damunt.
10. Finalment s´embolica la safata amb paper film. S´hi 
fa algun foradet perquè respiri i es deixa 1-2-3 dies a la 
nevera. Mentre més macerat més gustós (jo ho faig dijo-
us o divendres vespre per menjar-ho diumenge).
11. S´escalfa el forn a 200º i es cou per dalt i per baix 
uns 5 min depenent de com us agradi de crua. Si és 
molt prima de seguida està feta.

I BON PROFIT!!!
Les mides són orientatives, jo sempre tiro 
llarg perquè sol agradar.
La pots acompanyar amb el que vulguis 
però trobo que amb puré de patata i bo-
lets queda boníssima.

Montse T./Anglès I

Primero freímos en la sartén el pollo, bien doradito. 
Cuando ya está, se coge el aceite de haberlo frito y se 
pone en una cazuela, si puede ser de barro. Luego le 
añadimos cebolla, un trozo de pimiento, un vasito de 
coñac y un trozo de canela.
Después se le echa agua, lentamente, para que se 
vaya cocinando. 
Vamos añadiendo agua, unas cuantas veces, hasta 
que se lo tengamos bien hecho.

Fina/Informática

Ingredients:
l Pasta de full
l Pomes golden
l ou
l Paper de forn

Elaboració:
Agafeu la pasta de full i l’estireu a la safata de forn que 
haureu escalfat abans a 180 graus. Talleu la poma a 
trossets petits i la poseu sobre la pasta. Després talleu 
una mica més de poma (en forma de mitges llunes) i la 
distribuïu per sobre fent un dibuix. 
Agafeu un ou ben batut i amb un pinzell pinteu la 
poma per sobre i ho fiqueu tot al forn ben calent du-
rant  10 o 15 minuts fins que quedi rosset. Aleshores 
ja teniu el pastís a punt per menjar.
BON PROFIT!

 Montse B./Informàtica

Pastís de formatge

Vedella RobespierePastís de poma

Pollo Rustido 

Receptes 
de cuina Ingredients:

l A small onion
l 300 gr. of minced beef
l 300 gr. of minced pork
l 4 medium potatoes
l A small glass of White wine
l Boiled eggs
l Food coloring or saffron ground
l Olive oil
l Salt and pepper
l Bay leaf
l 20 gr. Of flour
l Hot water and meat cube or broth.

Elaboration:
Chop the small onion and sauté it in a pan with olive oil until 
it’s transparent. Add the chopped meat, salt and pepper and 
let it.
Add the potatoes cut into cubes seasoned with salt, sprinkle 
the flour and stir everything. Pour the wine and when it 
starts to boil, cover it with the broth or water with a meat 
cube, aromatize with a bay leaf.
When cooked, add the food coloring or saffron ground and 
finish cooking over a low heat.
Remove and after approximately 20 minutes spread over the 
boiled eggs and let stand for 20 more minutes.
And..... HAVE A NICE MEAL!!!

Amalia Joya duarte/English II

Potato Stew

Com a voluntari de la Creu 
Roja el que més m’agrada és 
portar la gent gran als tallers 
de memòria. Són les persones 
més agraïdes que he conegut. 
Sempre estan somrient i et 
donen una estima que potser 
mai podré agrair bastant. 

Alguna vegada es poden a plorar explicant els problemes que 
tenen i es desfoguen amb mi o el meu company.
És viure els moments. Mai havia sentit aquestes sensacions: 
la de sentir-te útil, tenir amics, tenir gent gran a prop (no vo-
len que els diguem vells, ells sempre seran joves).
Des d’aquí voldria enviar un petó molt gran als nostres avis i 
àvies. Desitjo amb molta il·lusió que arribi el dilluns i el dime-
cres per poder parlar i estar amb ells.
 
Eduardo A./Català B1 

memòria
Tallers de
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Oktoberfest es una fiesta que 
se celebra en la ciudad Mú-
nich, Baviera, Alemania.
Es la fiesta más grande de Ale-
mania y ocurre entre los me-
ses de septiembre y octubre.
No solamente se celebra en 
Alemania sino que también es 
imitada en lugares  tan dife-
rentes como Brasil, Argenti-
na, Chile o Venezuela..
La fiesta dura en total 18 días y lo más importante es 
tomar “Bier” (cerveza) en jarras que contienen un litro 
de Cerveza cada una.
La fiesta se celebra en el centro de la capital de Bavie-
ra en un campo conocido como Theresienwiese (Prado 
de Teresa).  Entre seis y siete millones de visitantes se 
reúnen cada año en este campo  para la celebración de 
la popular festividad.
El Oktoberfest tiene comienzo cuando tras la llegada 
de los Wiesnwirte (propietarios de las cervecerías) es-
coltados por carros de caballos cargados de barriles de 
cerveza, el alcalde abre el primer barril de cerveza y se 
realiza un desfile de trajes tradicionales.
La primera Oktoberfest se celebró en 1810 y en prin-
cipio se celebraba la fiesta del  matrimonio entre el  
príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de 
Sajonia-Hildburghausen. Tuvo tanto éxito que desde 
entonces ha continuado creciendo hasta convertirse en 
una importante celebración.

Me gustaría contarles algo sobre una fiesta que se ce-
lebra en Rusia. Es muy alegre, tiene lugar durante la 
primavera y dura toda una semana. Se llama “Masle-
nitsa” en español sería algo así como “ el Carnaval de la 
Mantequilla”.
Es una fiesta pagana que se empezó a celebrar mucho 
antes de la adopción del cristianismo en Rusia, pero la 
iglesia permitió que continuase celebrándose. Actual-
mente, continúa siendo una de las fiestas más intere-
santes y divertidas del país. 
¿Cuál es la esencia de la fiesta? Es la forma en que el 
final  del invierno marca el comienzo de la primavera. 
Durante toda una semana, todos los días, se hornean 
“blinys”  como un análogo de los Creps, porque su forma 
es similar a la del sol.
Esta deliciosa masa se come durante toda la semana 
con mermelada, caviar rojo, caviar negro, miel, mante-
quilla, carne, etc. De esta manera, se persuade al sol y 
se le invita a venir y a brillar mucho.
También se celebran grandes ferias durante esos días 
y además la gente se viste con los trajes típicos nacio-
nales. 

Hay que destacar los buenos conciertos que se llevan a 
cabo en todas las ciudades de Rusia. En los parques hay 
atracciones y entretenimiento para todos.
La gente pasea, comen blinys, baila y ríe en esos días 
mágicos de fiesta. En el séptimo y último día, la estatua 
del invierno se quema en la plaza.
¡Ah! , No os podéis imaginar, cuánta alegría trae esta 
fiesta a mi país. Se comen los “blinys” Incluso aquellos 
que están haciendo una dieta severa. Todo es alegría 
y diversión, desde los niños hasta los ancianos. Os la 
recomiendo.

Maria Palshina/Castellà II

Desde su creación la fiesta no ha dejado de celebrarse 
más que durante los periodos de guerra o por otras 
causas mayores, algo que sólo ha ocurrido en 24 oca-
siones en los más de 200 años de existencia del festival.
Además  de la Cerveza otro elemento muy importante 
de la fiesta es la indumentaria de los asistentes.
Los hombres llevan el traje típico denominado “Leder-
hosen” y las mujeres llevan el “Dirndl”
En las paradas dónde se toman las Cervezas también  
se come una  comida típica de Baviera el “Weisswurst 
mit Breze”
Mientras los padres toman cerveza, los niños se divier-
ten en las atracciones y el final de la fiesta concluye con 
la compra de un  “Lebkuchenherz” para demostrar el 
amor a las parejas.

Isabella Giggenbacher/Castellà II

Fa un parell d’anys que em vaig documentar sobre el 
canvi climàtic i el que representava per a la flora i la 
fauna. Vaig veure documentals, vaig llegir llibres i vaig 
preguntar als meus avis sobre aquest tema. Al final 
tots deien el mateix: que el temps ha canviat des de fa 
tres o quatre dècades.
Encara que el clima ha canviat sempre, el que realment 
preocupa és la temperatura. La taxa d’escalfament glo-
bal és ara la més alta del últims 100 anys.
El culpable d’aquest augment sobtat és sens cap dubte 
l’home. Estem en un període de transició, on la tempe-
ratura està passant 
d’un clima fred a un 
més calorós i les tem-
peratures estan aug-
mentant de forma 
natural, però l’home 
ha modificat aquest 
període, a través de 
diferents aspectes.
Ha modificat la capa 
d’ozó i ha creat així 
el famós efecte hiver-
nacle i augmentat la 
temperatura del pla-
neta.

M’encantaria que només tinguéssim aquest problema, 
però no és així. A aquest fet hem de sumar la disminu-
ció de la capa d’ozó, la qualitat de l’aire a les ciutats i 
la contaminació acústica d’aquestes; la pèrdua de bio-
diversitat i la problemàtica del residus. A més estem 
esgotant tots del recursos del planeta.
La pèrdua de la biodiversitat és un tema molt impor-
tant. Una gran part d’aquesta pèrdua és deguda al 
sòl que s’utilitza per la ramaderia, per la construcció 
d’edificis o carreteres, encara que també hi ha motius 
naturals, com ara els terratrèmols o els tsunamis. Tot 
això sense entrar en la sobreexplotació tant animal com 
vegetal, que els ha portat a estar en perill d’extinció.
Per acabar, diria que crec que estem destruint el nostre 

planeta i que si seguim així 
no li quedarà molt temps de 
vida a la terra. Feu-vos una 
pregunta: tant costa cuidar 
una mica la nostra terra?
És molt més fàcil intentar 
reciclar una mica, deixar el 
cotxe tret que sigui necessa-
ri i anar amb transport pú-
blic, cuidar la terra, els bos-
cos, les platges i els animals 
que us trobeu. El planeta us 
ho agrairà.

Yasmina/CFGS

El ioga és una pràctica originaria de l’Índia i es basa en 
una sèrie de disciplines mentals i físiques que canvien 
la pròpia manera de percebre el món que ens envolta 
i a la forma de viure. Les tècniques del ioga eren co-
negudes i aplicades de temps remots, algunes fonts 
situen el seu origen 3000 anys abans de Crist.
La pròpia paraula ioga vol dir: unió. I té la seva arrel 
en el llenguatge sànscrit. S’interpreta com l’acte 
d’unió.
Les seves tècniques tendeixen a l’enfortiment i a 
l’elasticitat de la nostra columna vertebral. Mit-
jançant uns exercicis especials, els pulmons, el cor 
i la circulació sanguínia s’estimulen amb la respi-
ració.
Segons el ioga una respiració rítmica i profunda és 
bàsica per a millorar i prolongar la vida.
A l’inspirar posarem els pensaments en el nostre 
cos, cada vegada que pesem en una part del cos, 
la relaxarem. Per exemple: els braços. Inspirarem 
i pugem els braços. A l’expirar baixem els braços 
al compàs de la respiració. A l’agafar l’aire es fa 
per l’estomac i a l’expirar traurem l’aire pel nas.

Ma Remei Coll/Català B1

El canvi

El

Oktoberfest climàtic

iogaMaslenitsa
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1.En posició de repòs, observem el cos

2. Flexionem les cames a l’alçada dels glutis

3. Inspirem i pugem els braços fins a col·locar-los darrere el cap

4. amb els braços enlaire posem les cames juntes a l’alçada de l’estómac

5. Inspirem pujant les cames enlaire. Els peus miren cap a la cara. 

6.Passem lentament de la posició anterior a aquesta mentre anem traient l’aire. 

7. Inspirem en tancar les cames alçades. 

8.  Anirem abaixant les cames fins arribar a l’estómac

9.  Baixem les cames fins que els peus toquin a terra

10. Situem els braços paral·lels al cos.
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 ¿Cuál es el origen de los piratas? Sabemos que son  
personajes conocidos por invadir barcos, matar a quie-
nes lograr interponerse en su camino y robar las mer-
cancías de valor de otras embarcaciones.
La palabra pirata proviene del griego “peirates” que sig-
nifica “intentar la fortuna en las aventuras”
Según algunos estudiosos del tema esta práctica tiene 
sus inicios en el antiguo Egipto en época de Ramsés III; 
según otros, el primer pirata del mundo y el más famoso 
era de Grecia, llamado Polícrates, quien mandó cons-
truir cien barcos con los cuales atacaba a otros barcos 
que llevaban piedras preciosas y oro. Otro pirata muy 
conocido fue Sexto Pompeyo, de origen romano. Este pi-
rata tuvo gran éxito en su época y el emperador mandó 
una gran flota para acabar con él y con su tropa.
Tiempo después apareció la figura de Barbarroja, nom-
brado así porque su nombre original era difícil de pro-
nunciar y era reconocido por tener una barba pelirroja. 

Barbarroja era de procedencia africana y se volvió fa-
moso por capturar dos navíos llenos de piedras pre-
ciosas enviadas por el Papa. Sin embargo, luego fue 
capturado y asesinado. Con los años, aparecieron otros 
piratas y algunos de ellos fueron mujeres. Se dice que 
la primera mujer pirata data del siglo XVI en Irlanda. 
Su nombre era Grace O’Malley. De belleza envidiable y 
de unos 30 años aproximadamente, era una excelente 
navegante y también tenía su propia flota, con la cual 
invadió las costas de su país.

Laura H./Instrumental

Els pirates a

yourself

En el siglo XVI empezó a llegar oro del nuevo mundo 
con lo que aumentó el número de barcos que cruzaban 
los mares y con ellos la piratería. Sin embargo, hubo 
un grupo de personas que se dedicaba a vender carne 
ahumada a los navíos que pasaban por el mar del ca-
ribe. Los indios del Caribe le decían “bucan” a la carne 
que se pone a ahumar (en el idioma arawak), de ahí 
el nombre de estas personas. Pero como no pagaban 
impuestos, la Corona de España los castigó matando 
los animales que usaban p ara su trabajo y por falta de 
trabajo los bucaneros decidieron dedicarse al secues-
tro y robo de barcos por el mar Caribe.

Victoria Salinas/Instrumental

El punto negro La expresión Bucaneros

Para los piratas, como para todos los marineros, era im-
portante conocer el tiempo en alta mar con el fin de poder 
prepararse ante cualquier situación imprevista. El detalle 
era que basaban sus pronósticos del tiempo en supers-
ticiones. Por ejemplo, si veían un gato negro en un barco 
decían que el día siguiente seria seco y soleado pero si 
sacaban al gato del barco entonces habría viento y llu-
via. Si veían un albatros volando pensaban un clima muy 
agradable, pero si alguien lo mataba de un tiro entonces 
habría una fuerte tormenta con rayos e incluso granizo.
Como podemos comprobar los pronósticos meteorológi-
cos no eran muy de fiar pero por si acaso contaban con 
otros amuletos que les ayudaban a tener una sensación 
de seguridad. A continuación seis amuletos que no fallan 
a la hora de navegar por el océano:
1- La tira de ajo con cintas rojas. Numerosos barcos utili-
zan esta estrategia para garantizar un viaje seguro. Se co-
locan en lugares clave como cabina o centro de máquinas 
para evitar las averías.

2- Colocar monedas de plata en la construcción de los 
barcos. Esto asegurará una protección extra en altamar.
3- Está prohibido  subir al barco con pingüinos, ya sea 
de peluche o vivos, ya que estos son una clara señal de 
mal augurio.
4- Las prendas interiores femeninas son la última opción 
ante una fuerte tormenta. Colgar en el mástil principal 
ropa interior de mujer asegura una mejora del temporal.
5- Muchos marineros son conocidos como  “yeta”. 
Cuando ciertos problemas se repiten y uno de ellos 
siempre se encuentra en el lugar de los hechos, puede 
acabar con su carrera durante años.
6- Las mujeres dentro de los barcos históricamente no 
traían buena suerte, pero como toda superstición, al-
guna vez tenía que cambiar y actualmente encontra-
mos mujeres en todos los mandos de la marina.

Victoria R./Instrumental

Los piratas y sus

supersticiones

Catalunya

Encourage

Expe

Gairebé tota la ruta oceànica de la Barcelona 
Wolrd Race ha estat, en alguna època passada, 
punt d’enfrontaments entre vaixells espanyols, 
portuguesos, francesos i anglesos.
A Catalunya durant l’edat mitjana, hi havia la 
flota del senyor de Castelló d’Empúries que do-
minava bona part de la costa catalana fins a 
França. Entre el XV i el XVII, la costa va viure 
sota l’amenaça constant de les seves ràtzies. 
La seva empremta encara és ben visible en 
l’arquitectura defensiva, en les llegendes que 
van generar i en els topònims que els evoquen. 
Fins i tot algunes expressions populars: “Fer 
més por que una fragata de moros” o “Haver-hi 
moros a la costa”, referides als pirates otomans 
o barbarescos. 
Molts pobles costaners es van haver d’allunyar 
del mar per fugir dels pirates i van buscar 
punts enlairats i estratègics per avançar-se als 
seus atacs
Fora del Mediterrani, els grans galions carre-
gats d’or provinents de les colònies del Nou 
Món que es dirigien a Espanya eren els prin-
cipals objectius. Els enfrontaments van co-
mençar a ser freqüents i tenien com a finalitat 
aconseguir l’or i tot allò que es pogués vendre .
També van començar a ser freqüents els atacs 
dels corsaris que abordaven els vaixells comer-
cials. Mentre que els pirates eren lladres del 
mar, els corsaris gaudien d’un suport oficial 
dels seus països per atacar les naus dels al-
tres. Aquests però, no eren vaixells de guerra 
oficials, i poques vegades la seva tripulació per-
tanyia a la marina.

diferents tipus de pirates
No tots els pirates tenien les mateixes caracte-
rístiques i motivacions:
Corsaris: Eren els navegants que comandaven 
una nau armada en cors, això vol dir que te-
nien una autorització del seu govern, contra 
les naus enemigues, per poder-les capturar i 
saquejar.
Pirates: Eren els individus que formaven part 
d’una embarcació que es dedicava a capturar 
altres embarcacions per robar-les.
Filibusters:  Era el nom que rebien els pirates 
del mar de les Antilles durant el segle XVII. 
Bucaners: Eren els habitants de la part occi-
dental de l’illa de La Hispaniola que es dedica-
ven a caçar vaques i porcs salvatges per “bu-
canejar”, és a dir, fumar-los per vendre’ls als 
vaixells que navegaven per les aigües del Carib. 
Quan les autoritats espanyoles van exterminar 
els animals amb què comerciaven es van dedi-
car a la pirateria.

Manuel Cobo/GES

Los piratas

Era en un papel blanco manchado con una gota de 
tinta negra. Se dice que un pirata no mataba a otro 
compañero pirata a menos que se cometiera una falta 
castigada por el código pirata y si era hallado culpable 
entonces se le enviaba un papel con la mancha negra 
con la cual le indicaban que lo matarían si se quedaba 
en el barco… y que si intentaba huir también lo harían. 
Así que quien recibiera ese tipo de nota estaba conde-
nado a la muerte.

Hello everybody I’d like to write down some lines to 
encourage yourself to carry out the wishes that are in 
your head. Don’t be afraid to perform your ideas, even 
if you believe you’re not capable. Perhaps your process 
is longer than other people’s but not for that it is im-
possible.
I’m not a teenager but I don’t give up on my efforts to 
learn English and step by step every day I do better.

Lluïsa Julià/Anglès Conversa

El 3 de Marzo es carnaval. Le pregunto a mi nieta de 
qué se disfrazará y me dice que de gata y que ya tiene 
el disfraz preparado. Desde pequeña, sus disfraces 
siempre son de animales.
Casi todos los dibujos de mi nieta giran en torno a los 
animales. ¡Le encantan! 
Tiene dos gatitas y dice que quiere ser veterinaria. Yo 
disfruto escuchándola porque tiene mucha imagina-
ción.  Un día me explicó que el planeta desaparecía 
y que todos los gatos se salvaban porque viajaban a 
Júpiter.
Estoy deseando verla con su disfraz!

Pepi M./Informàtica

rien
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La vida y la muerte 
son dos caras de 

la misma

llana-teràpia

en mi país

La

Life and death two 
sides of 
the samecoinmoneda

Què és la

boda

A few weeks ago, when I arrived at school, my classma-
tes were waiting for the teacher to open the door. When 
I approached them, it seemed that for some reason 
they were sad. They were talking about people between 
40 and 60 years old who suddenly got ill and died. I 
thought that we are not psychologically prepared to 
take on sickness and death.
Since childhood the society educates us for life and 
to be able to live in community, teaches us the mo-
ther tongue, reading, writing, mathematics, languages, 

science, culture 
and, definitely, pre-
pares us to live in 
the world. However, 
we are not taught 
anything about 
deep knowledge of 
ourselves. Society 
identifies us, and 
we end up identi-
fying ourselves with 
a name, a body, a 
way of being, some 
ideas, we acquire 
some habits, and 
according to all this 
we live our lives. We 
are true strangers 
to ourselves, becau-

se when one of these things is in danger, we experience 
it as a tragedy. It separates us from the idea of   a tempo-
rary life, the constant change of things, that everything 
that is born must die some day and yet we live as if 
nothing changed and the body existed forever.
A psychologist admired by many people already one 
day said: “education should consist, first, in helping 
the child to be himself, that he should discover his true 
reality, secondly, teach a social model of coexistence, 
and thirdly, transmitting a cultural heritage. In current 
education the first does not matter, it is taken for gran-
ted” I sincerely believe, that education should prioritize 
the individual and show the reality of things as they 
are. If the disease and death are realities common to all 
individuals, this should be a natural part of knowledge 
about our existence, which would considerably impro-
ve our psychological suffering and the way we live our 
lives.
Only when life shows us the reality by the illness or 
death of a loved one or a known person, for a few mo-
ments, we become aware of ourselves and our existen-
ce. It is necessary to educate to live and to know how to 
die, the two sides of the same coin, that is life.

Hace unas pocas semanas, cuando llegué a la escuela, 
mis compañeros de clase esperaban a que la profeso-
ra abriera la puerta. Cuando me acerqué a ellos, pa-
recía que por alguna razón estaban tristes. Hablaban 
de personas de entre 40 y 60 años que de repente se 
enfermaron y murieron. Pensé que no estamos psico-
lógicamente preparados para asumir la enfermedad y 
la muerte.
La sociedad desde la infancia nos educa para la vida 
y poder vivir en comunidad, nos enseña la lengua ma-
terna, la lectura, la escritura, las matemáticas, los 
idiomas, las ciencias, la cultura y, en definitiva, nos 
prepara para vivir en el mundo. Pero, 
sin embargo, no se nos enseña nada 
sobre el conocimiento profundo de no-
sotros mismos. La sociedad nos identi-
fica, y acabamos identificándonos, con 
un nombre, un cuerpo, un modo de 
ser, unas ideas, adquirimos unos há-
bitos, y en función de todo esto vivimos 
nuestra vida. Somos unos verdaderos 
desconocidos para nosotros mismos, 
porque cuando una de estas cosas 
está en peligro, lo vivimos como una 
tragedia. Se nos aparta de la idea de 
una vida temporal, del cambio cons-
tante de las cosas, de que todo lo que 
nace ha de morir algún día y sin em-
bargo vivimos como si nada cambiara 
y el cuerpo existiera para siempre.
Un psicólogo muy admirado por mu-
cha gente ya dijo en su día: “la educación debería con-
sistir, en primer lugar, en ayudar a que el niño sea el 
mismo, que él vaya descubriendo su verdadera rea-
lidad, en segundo lugar, enseñarle un modelo social 
de convivencia, y en tercer lugar, transmitirle un pa-
trimonio cultural. En la educación actual el primero 
no importa, se le supone”. Creo, sinceramente que la 
educación debería priorizar al individuo y mostrarle la 
realidad de las cosas tal como son. Si la enfermedad y 
la muerte son realidades comunes a todos los indivi-
duos esto debería formar parte, como algo natural, del 
conocimiento sobre nuestra existencia. Esto mejoraría 
considerablemente nuestro sufrimiento psicológico y 
la manera de vivir la vida.
Solo cuando la vida nos muestra la realidad por la en-
fermedad o muerte de un ser querido o persona co-
nocida, por unos momentos, tomamos conciencia de 
nosotros mismos y de nuestra existencia. Es necesario 
educar para vivir y para saber morir, las dos caras de 
la misma moneda, esto es la vida.

Antonio Palma/Anglès 2

Com el seu nom indica, consisteix en utilitzar el teixit 
com a teràpia per a persones que pateixen algun des-
ordre emocional. Però com totes les teràpies, no no-
més està indicada per a persones amb dificultats, sinó 
que la pot dur a terme qualsevol persona, com a factor 
preventiu i per a aconseguir els beneficis que aporta.
Alguns ja la comencen a anomenar, el ioga del segle 
XXI. Jo no sé si tindrà els mateixos efectes que el ioga, 
ja que aquest és un camp que desconec per complet, 
però sí que puc assegurar que teixir... ajuda!

Quins  beneficis aporta?
Beneficis psicològics-emocionals: Mentre comptes 
punts no tens temps en pensar en els problemes de 
la vida diària, disminueix l’ansietat i l’estrès i la foca-
lització en pensament negatius. Fomenta l’esforç, la 
paciència i la disciplina per acabar una cosa que hem 
començat nosaltres mateixos. A més a més, la satis-
facció i l’optimisme que deriven del treball personal 
involucrat en un procés de creació, de fer les coses per 
un mateix , són immensos, i fan millorar l’autoestima. 
Promou la tranquil·litat i el bon humor.
Beneficis psicològics-cerebrals: realitzar qualsevol 
activitat manual estimula la imaginació i la creati-
vitat; la repetició de determinats moviments poten-
cia la concentració , l’atenció i el retenir informació. 
L’ordenació d’un patró fa que les teves idees es clari-
fiquin; comptes, descomptes, tornes a comptar, man-
tenint activa la teva ment. A les persones grans, els 
ajuda a recordar uns moviments que per ells havien 
estat molt mecànics, i per tant, és molt favorable en el 
treball amb persones amb demència.
Beneficis físics: ajuda a la psicomotricitat i coordina-
ció de les mans. Redueix el ritme respiratori i cardíac, 
i ofereix un estat de benestar i tranquil·litat. 
A més a més d’aquests beneficis reconeguts hi ha al-
tres factors  que faciliten el fer punt: la quantitat de 
material que necessites és mínima i hi cap a qualsevol 
lloc. Pots fer-ho allà on vulguis, al tren, a l‘autobús, a 
casa o a la sala d’espera de la consulta del metge. Pots 
fer regalets a aquells a qui estimes, fas la roba al teu 
gust, el tacte de la llana és molt gustós... en definitiva, 
que aporta un munt de beneficis i, tot el que pugui 
ajudar al teu benestar, no està de més provar-ho!

Teresa O./Instrumental 35

La boda en mi país es un even-
to muy especial. La prepara-
ción  dura mucho tiempo ya 
que hay que buscar un lugar 
espectacular y un vestido per-
fecto. Son muchas tradiciones 
que hay que seguir aunque en 
la actualidad algunas ya no se 
aplican.
El día empieza cuando el novio, que está preparado (él no 
debe ver a la novia ni a su vestido antes de la ceremonia) va 
a buscar a la novia para llevarla a la iglesia donde se casan. 
Los acompañan padres, familiares y amigos. Después de 
que los jóvenes declaran su amor y dicen ¨SI ,̈ sigue la fiesta. 
La fiesta se puede celebrar en el mismo día u otro.
Uno de los momentos más bellos de la boda es el primer bai-
le de los novios, que son admirados de todos los invitados. 
Después, todas las personas empiezan a bailar y divertirse.
Otro momento esperado es el que la novia tira su ramo a las 
chicas solteras. Se dice que la chica que atrapa el ramo es la 
próxima en casarse.
La boda se acaba con la tarta nupcial o ¨tarta de la novia¨, 
que los novios  cortan y sirven a todos los invitados. En este 
día, los jóvenes reciben muchos regalos, que es como una 
ayuda para la vida que van a vivir juntos.
Tradicionalmente este proceso era bastante más elaborado:
En el día señalado, el novio elegantemente vestido nanasha. 
Según la tradición, él lleva pan en forma de rosca, adornado 
con flores  en una toalla moldava bordada y la novia, por su 
parte, hará lo mismo. Los padrinos junto a la familia del novio 
van a la casa de la ella para pedirla.
La boda moldava comienza con el precio tradicional de la no-
via. Los padres del novio ofrecen un fajo de billetes a la familia 
de la novia pera demostrar que el novio podrá mantener a la 
nueva familia. Esta costumbre tiene mucho en común con 
las costumbres eslavas. Los principales actores aquí son tes-
tigos de la novia y el novio. Se les llama ladrón y amigo. Las 
amigas de la novia, encabezadas por un amigo testigo, hacen 
preguntas difíciles al novio y a sus amigos, lo que le impide ir 
libre a la novia. El rescate consiste en dinero y dulces.
La ceremonia incluye la marcha de Mendelssohn y un peque-
ño rito pagano – una búsqueda en un tazón lleno de trigo y los 
anillos de boda. Se cree que el que encuentre el anillo primero 
será el jefe de la familia.
En cualquier boda de Moldavia es obligado la música en vivo 
y el vino casero. Bailar en la boda moldava es quizás el ele-
mento principal de la diversión. Baile de carnaval, de pie por 
una cadena, bailando danzas folclóricas, y sobre todo – lírica 
“medljaki”.

Vera./Castellano II
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Curiosidades naturales
Cambio de color 
del océano

Aprendemos 
de los animales

Las plumas 
de los pájaros

Las tormentas
La tormenta es la coexistencia de dos o más masas de 
aire de distinta temperatura.
Esta actividad eléctrica surge cuando se alcanza la 
tensión de ruptura del aire.
Esto genera el rayo, que da origen al relámpago (res-
plandor) y al trueno (sonido).El relámpago se produce 
por la separación de las cargas eléctricas de la nube. 
Una carga positiva de la tierra asciende a través de la 
misma ruta dando lugar al relámpago. La carga po-
sitiva puede usar edificios, árboles o personas para 
ascender. Así que los relámpagos no ”caen” como se 
suele decir. El aire que atraviesa el rayo se calienta 
hasta los 50.000 grados centígrados. Cada metro de 
ese canal brilla tanto como un millón de bombillas de 
100 vatios.
Recordemos como en algunas películas americanas se 
puede ver cómo los personajes cuentan “los Mississip-
pis” transcurridos entre la aparición del rayo y el pos-
terior estruendo del trueno.
Esto básicamente se debe a que los americanos tradi-
cionalmente utilizan este método para contar los se-
gundos de forma aproximada, sin necesidad de utilizar 
un reloj. ¿Pero para qué sirve contar el tiempo entre 
ambos fenómenos?
Contando los segundos desde el relámpago hasta que 
se escucha el trueno sabremos la distancia a la que se 
encuentra la tormenta. El número de segundos divi-
didos por tres nos dará la distancia en km, en la que 
está la tormenta. 
En verano es la estación en la que más muertos se 
producen por su causa. En casa lo mejor es alejarse de 
las ventanas, no darse una ducha ni lavar los platos.
En el campo hay que evitar ponerse bajo un árbol, co-
rrer y estar cerca de los rebaños de animales.
Otra curiosidad cuestionable nos habla de que mueren 
más hombres que mujeres por causas de la tormenta. 
Según Jensenius y Todd el fenómeno no tiene un ori-
gen biológico, sino conductual. Y es que, según ellos, 
los hombres suelen ser más atrevidos a la hora de 
realizar tareas al aire libre durante una tormenta, sin 
tener en cuenta los peligros que esto podría conllevar.

M. Ángeles z./Instrumental

Si hablamos del color del mar casi todos nos pondre-
mos de acuerdo en que tiene un color azulado aunque 
sabemos que el agua no tiene color. El azul a veces 
más claro y a veces más oscuro que vemos depende de 
la cantidad de sales y del tipo de vida que hay en una 
zona. Así, el agua más dulce es más clara que la más 
salada. Pero, ¿por qué cambia de tono? Pues bien, la 
razón es que el agua del mar absorbe una parte de las 
radiaciones de colores que componen la luz blanca. Al 
mediodía, por ejemplo, absorbe primero las radiacio-
nes rojas, amarillas o rojas, mientras que las azules 
son las que quedan reflejadas. Así pues, el color cam-
bia según las horas y la situación del Sol; además de 
por la naturaleza del fondo marino
A estos fenómenos naturales tenemos que añadir el 
factor humano que está cambiando esos tonos azules.
Según los científicos el océano cambiará de color a 
finales de siglo debido al cambio climático. El calen-
tamiento de la Tierra está provocando cambios im-
portantes en las poblaciones de fitoplancton que hará 
que cambie el color de los océanos. Según una nueva 
investigación del MIT en más del 5% de los mares se 
aumentarán las regiones azules y verdes. Las zonas 
más azules reflejarán el descenso de fitoplancton y de 
la vida en general. Las zonas más verdes enseñarán un 
aumento de especies de fitoplancton. Estos cambios 
pueden alterar las redes alimentarias de les especies 
marinas y por tanto el equilibrio marino.

Aminata drammeh/Instrumental

Si observamos a algunas aves podemos comprobar que les 
encanta darse un baño químico aprovechándose de otros 
animales del bosque para evitar o curar enfermedades. Te-
nemos aves como los pájaros carpinteros y las grajillas, 
que han descubierto los beneficios del ácido fórmico que 
las hormigas lanzan cuando se sienten atacadas. 
El ácido fórmico es un químico irritante presente en el ve-
neno pulverizado de algunas especies de hormigas, avis-
pas, abejas y en la secreción liberada por algunas ortigas. 
Es peligroso en altas concentraciones, pero en bajas con-
centraciones es muy útil. 
Los seres humanos usan el ácido fórmico como conser-
vante de alimentos, ya que es una sustancia antibacteria-
na. También se utiliza para tratar plagas, para producir 
aditivos alimentarios y cosméticos, y para ayudar a que 
ocurran una variedad de procesos industriales.
Nosotros lo estamos utilizando como lubricante, anticorrosi-
vo y en ciertos fluidos industriales para tratar pieles y cueros.
El contacto con este ácido nos puede producir problemas 
respiratorios, vómitos, irritación de los ojos y de la piel, 
de ahí que, cuando pasamos por un lugar con ortigas, en 
muchas ocasiones tengamos picor e hinchazón en la zona 
rozada por esta planta.

Juana Colon/Instrumental

Si preguntásemos para qué sirven las plumas de las aves 
todo el mundo contestaría que la función principal de las 
plumas es permitir el vuelo de las aves. Sin embargo esto 
no es así, hay aves con plumas que no son capaces de volar.
Sabemos que las plumas sirven para regular la tempera-
tura, como protector contra el agua, como diferenciador 
sexual o para comunicarse. Las plumas pueden tener una 
morfología variada, dependiendo de dónde se encuentren 
y la función que hagan. Muchas de ellas tienen diseños 
geométricos muy variados y complejos.
En la lechuza, por ejemplo, no hay dos plumas iguales ni 
funcionan por separado ya que al volar deben usarse a la 
vez. La estructura y la variedad de las plumas de esta ave 
ha inspirado a pintores, escritores y especialmente a mate-
máticos. 
En el borde de las plumas de las alas de la lechuza encon-
tramos un sistema de colocación y de forma muy especial. 
Su forma minimiza el rozamiento con el aire y las alas de la 
lechuza no producen ningún sonido. Tienen un vuelo silen-
cioso, suave y eficaz.
Observando y estudiando el funcionamiento de las alas se 
han obtenido importantes avances en aeronáutica para me-
jorar la eficacia de nuestras naves. 
Las lechuzas son las reinas del vuelo y han ayudado a la 
aeronáutica a mejorar el rendimiento aerodinámico hasta un 
35%.

Manuel R./Instrumental

Estels
Recorda amb enyor com, de petita, es banyava amb els 
pares a la Riera de Sant Marçal; la fredor de les aigües 
remogudes i pedregoses servien de calmant per al pare, 
sumit en histèria i suor freda  després d’un viatge lent, 
ple de sotracs, de revolts malparits que li recordaven la 
penúria inacabable del franquisme, la pobresa crònica de 
la seva Andalusia atrotinada i els anys de treball i esforç 
en una terra que havia de ser l’antídot de la tristesa d’un 
matrimoni acabat de reeixir.
Ara que ja porta mitja hora de camí, la idea de pujar fins 
a Sant Marçal per veure els darrers estels no li sembla tan 
bona. El rellotge del cotxe marca les 04:25h i els únics 
llums són els del seu cotxe, ningú més a la carretera de 
revolts arranjats en democràcia, asfaltats en èpoques 
de tranquil·litat econòmica, pintats de blanc nuclear re-
flectant en moments de bombolla immobiliària. Desitja 
arribar aviat, baixa la finestreta i olora el glop d’aire fred 
que penetra i perfora l’ambient enrarit, que omple els pul-
mons, que embolcalla de vida un cotxe de mortalla, que 
arrabassa sense pietat les notes de David Bowie i se les 
endú bosc endins, acords que s’esfilagarsen entre alzi-
nes i roures, que sobrevolen un terra molsós i humit i 
s’escapoleixen del ratolí d’ulls sorneguers, sorprès per un 
soroll fins ara desconegut.
La Carol aparca el cotxe al costat de la clariana, para el 
motor i escolta el silenci. La lluna no gosa aparèixer, al 
cap i a la fi no li toca fins d’aquí uns dies, i els estels 
llueixen amb intensitat, joiosos de viure lluny de la ciutat 
i poder oferir l’espectacle de l’univers als arbres, als mus-
sols inquiets per la panxa buida, als gripaus  satisfets 
pel sexe ràpid, a la Carol que estén la manta i seu amb 
l’esquena corbada endavant. La mare sempre la renyava 
- acabaràs tenint gepa i cap noi et voldrà- pontificava dia 
sí i dia no sense senyals d’esgotament, i li premia el cap 
enrere i les espatlles endavant amb la esperança de donar 
a l’única filla un futur físicament impecable.
Els troba tant a faltar que les llàgrimes sorgeixen amb 
facilitat i llisquen, galtes ajudeu-me, més avall del coll, 
més enllà dels pits, més al fons del cor trencat. I san-
glota i es balanceja rítmicament deixant que l’udol creixi 
dins seu, un crit de tristor que ha de ser el darrer i que 
l’ha d’alliberar d’una vida de merda, que l’ha de permetre 
oblidar l’accident dels pares, les hores de solitud i dolor, 
el condol dels amics i familiars, els copets a l’esquena i els 
“no pateixis, el temps tot ho cura”.
La Carol comença a notar el fred, la penetra arreu del cos 
com una morfina benefactora, li adorm els dits, els peus 
i les mans, cames i braços….
Ja fa estona que el cap repenjat damunt del pit resta 
immòbil, els ulls clavats a la manta que li va regalar un 
noviet adolescent. Els insectes, convençuts que el perill 
ha passat, inicien l’ascens pel cos inert fins que arriben 
a la sang dels canells, símbol de vida que ja comença a 
coagular, prova fefaent d’una mort anunciada

Santi Brunat/
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El 8 de març és el dia internacional de 
la dona treballadora. Una jornada per 

commemorar la lluita i l’esforç que van 
fer tantes dones en el passat i per destacar 

com n’és d’essencial el paper femení per la nostra societat. 
Encara queda molta feina a fer, però aquesta jornada pot 
permetre prendre consciència de les fites assolides grà-
cies a moltes dones fantàstiques que sempre han clamat 
a favor de la igualtat de gènere, els mateixos drets que els 
homes, la independència econòmica i el feminisme denun-
ciant el sexisme.
Des de l’inici de la revolució industrial, àmplies capes de 
població femenina del sector popular es van incorporar al 
treball assalariat. Aquesta incorporació no les va eximir de 
continuar essent responsables del grup familiar ni de les 
activitats domèstiques. Les precàries i difícils condicions 
de treball, van provocar des de mitjans del s. XIX l’aparició 
de moviments de dones que reivindicaven millors condi-
cions laborals com: la reducció de la jornada laboral, la 
limitació de l’edat de treball de les criatures, la prohibició 
de l’horari nocturn per a les dones, la compensació econò-
mica per accidents laborals i les mesures per prevenir-los.
En l’origen de la commemoració s’han destacat diversos 
fets puntuals:
·L’any 1857 les obreres de la indústria tèxtil nord-ameri-
canes varen fer una vaga. Les primeres celebracions del 
dia de la dona es van fer per part de les socialistes  nord-
americanes, l’últim diumenge de febrer de 1908.
·A Europa, Copenhaguen, l’agost de 1910 es va celebrar 
la segona conferència internacional de dones socialistes. 
Gràcies a l’enorme treball a favor dels drets de la dona, que 
van dur a terme les activistes Clara Zetkin i Luise Zietz, 
es van acabar acordant, per primera vegada a la història, 
la celebració del dia de la dona, per promoure el sufragi 
femení, a més de la pau i la llibertat. A partir d’aquell fet, 
les celebracions es van anar estenent.
·El 19 de març de 1911, data en que es va començar a 
commemorar a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa. 
Aquell dia, milions de dones van sortir al carrer per recla-
mar el dret a formar-se, a votar, a obtenir una feina digna 
sense discriminacions i a ocupar càrrecs públics.

·El 25 de març del 
mateix any (1911), 
van produir-se uns 
fets molt greus que 
van commocionar 
l’opinió pública i que 
van tenir importants 
conseqüències. Una 
indústria tèxtil on 
treballaven 500 per-
sones, la majoria do-
nes immigrants, de 

les quals 142 dones van perdre la vida tràgicament per 
culpa d’un incendi. A aquestes obreres els va ser impos-
sible poder escapar perquè els amos les tenien tancades 
amb clau. Aquesta tragèdia va ser considerada una de les 
pitjors de la industria tèxtil als Estats Units i van tenir 
repercussions considerables com, que es va modificar la 
legislació laboral i es va crear un sindicat de dones treba-
lladores de la indústria tèxtil. 
·L’últim diumenge de febrer de 1913 es va celebrar per 
primera vegada a Rússia i un any més tard, el 1914, les 
celebracions varen arribar a Suècia i Alemanya.
·Amb l’esclat de la primera guerra mundial, la pau es va 
convertir en el lema de les celebracions del dia de la dona. 
El 8 de març de 1917, les dones Russes van sortir al carrer 
en demanda d’aliments i pel retorn dels combatents.
·En el cas Espanyol, l’Estat la va començar a celebrar a 
partir del 1936.
·Catalunya també va reivindicar els seus drets. L’any 1881, 
3500 dones treballadores del sector tèxtil d’Igualada van 
fer una vaga, per demanar millors condicions laborals.
·Entre els anys 1922 i el 1975 diversos fets van contribuir 
a institucionalitzar aquesta data com a dia Internacional 
de la dona.
·El 1977 les Nacions Unides van declarar el 8 de març com 
a dia Internacional de la Dona Treballadora.
·El 8 de març de 2018 milions i milions de dones varen 
sortir al carrer reivindicant tots aquets fets i per lluitar en 
contra del masclisme, la violència de gènere i els drets en 
general.
AVUI SEGUIM LLUITANT. 

Clara M./CFGM

El

bolígraf
Els sentits

i la capacitat

d’observacióde març

Les meravelles 
de la nostra 

Quan vaig arribar a aquest país no vaig pensar a la bellesa que 
té, però sols quan vaig començar a recórrer-lo, he pogut veure 
que és una meravella.
Comunament fem guies per a estrangers, però necessitem 
també els residents a Barcelona una guia i una motivació per 
apreciar el que tenim?
A vegades penso que la gent no veu com d’afortunada és. Que 
no tothom coneix els seus racons. Tu t’has preguntat per què?
Parlem d’alguns llocs que ens deixen veure en aquesta ciutat, 
i que puc dir que són els meus preferits. 
Montjuïc: L’ambient agradable d’aquest lloc, l’aigua que té i 
que cada cap de setmana ens permet veure el canvi de llums 
de la font.
També, no podem oblidar La Sagrada Família (encara sense aca-
bar, però una obra que qualsevol vol conèixer) dels més conegut 
arreu del món. No et fa sentir orgullós? Aquesta és una de les 

moltes obres d’Antoni Gaudí, que ens va deixar molt per veure, 
tant com La casa Batlló, Parc Güell i La Pedrera, entre d’altres. 
Perquè no parlar del parc del Laberint d’horta: El parc inclou 
un jardí neoclàssic del segle XVIII i un jardí romàntic del segle 
XIX. Una àrea verda on tu pots respirar pau i relaxar-te. Però 
si vols diversió i encara conèixer més de la bella vida de la nos-
tra Barcelona, pots trobar El Temple Expiatori del Sagrat Cor, 
que és una església catòlica romana situada a la muntanya 
del Tibidabo, junt al Parc de diversions.
I per últim i no menys important, El Parc de la Ciutadella; on 
vaig fer una de les meves primeres visites. Realment m’agrada 
molt. Té la barreja entre l’àrea verda, l’aigua que omple les 
seves fonts i monuments que clarament alimenten la vista.

Tots són llocs molt macos que agraden a tot aquell que passa 
per ells. A vegades, no hem d’anar tan lluny perquè la bellesa 
la tenim ben a prop. 
Espero que tu també t’interessis. És la teva ciutat, és la nostra.

Vania Jorquera/Català B1

Obro el meu diari d’anotacions i escric tot el que recordo. 
Dijous dia…………………………
Aquest dimecres a la tarda vaig anar a la Biblio per a en-
llestir el treball que tinc a mitges i vaig coincidir amb en 
José Luís, el profe, un moment, però n’hi va haver prou per 
a confondre, com em passa moltes vegades, el seu bolígraf 
amb el meu,que el tenia amagat a sota d’uns papers, total 
dos BICS cristall. El seu de color negre i el meu blau; però 
el pitjor de tot és que el seu, va quedar ben rosegat al cap 
d’una estona d’utilitzar-lo jo.
Quan me’n vaig adonar em va fer tanta vergonya, que el 
vaig canviar pel meu sense ni dir ni piu.
El mateix vespre em vaig posar a escriure i de la intenció 
inicial en va sortir a raig un text rodó. I d’una manera que 
em resultà estranya vaig esgotar tota la tinta d’aquell boli 
negre. L’endemà em vaig llevar eufòrica, amb ganes de tor-
nar a escriure. Sabia que no tenia tinta negra i que no tin-
dria cap més remei que escriure amb un bolígraf qualsevol 
de color blau.
Em vaig mirar el boli negre amb l’esperança de que encara 
hi quedés un dit de tinta,i “voilà” el bolígraf negre era ple 
fins a dalt de tot.
Llavors va ser quan vaig començar a sospitar.
I el que ha passat avui…,Sí, crec que no m’enganyo i el que 
ha passat avui a la classe em dona la raó.
Quan el joc de mans amb els bolígrafs s’ha acabat i fent broma 
me l’ha tornat, ningú no ho ha vist, però en José Luís s’ha 
endut un bolígraf llepat i rosegat i me n’ha retornat un en bon 
estat.
Estic segura que no ha estat casualitat, ell és professor i  sa-
bia ben bé el que es feia. És a dir que en algun moment o altre 
ha comprovat la generositat del bolígraf rosegat, que et fa es-
criure, escriure, escriure fins a compondre textos de manera 
ràpida i eficaç; i que sí senyor l’ha volgut recuperar.
En fi que jo ara m’hauré d’espavilar amb el meu boli tan 
prosaic i tan normal… Però d’altra banda, ara mateix estic 
escrivint amb ell i la veritat és que no em surt gens ni mica 
malament.
I estic totalment convençuda de que aquest que tinc a les 
mans és el meu; però ja no sé què pensar, també em fa 
escriure a raig i la càrrega déu n’hi do del que ha minvat.
                             Com hi ha món!
                             Casum l’olla!
Em sembla que d’ara endavant a aquest bolígraf l’hauré de 
controlar molt, no sigui que es vulgui escapar i vagi a parar 
a unes altres mans.

Vam obrir el cancell dels quadres de vidre, que ara havien 
tornat a pintar d’un altre color; i la veu estrident de la Maria, 
que ens va acollir, va barrejar l’escalfor de l’interior de la casa 
amb la frescor del lloc i de l’ambient.
A l’octubre hi anàvem per a passar la nit del dissabte i llevar-
nos ben d’hora a buscar bolets. Però aquell dia els meus pri-
mers ulls es van escapar i em van dur al racó de mà dreta al 
fons de la sala. Aquella habitació sempre fosca era plena de 
llum i en Fraginals ,enfilat a dins d’un enorme gibrell de color 
marró feia força amb les dues cames, que duia despullades, 
sense sabates ni mitjons.
Trepitja raïm em van dir i del raïm se’n fa el vi.
                          ………………..
No oblidaré mai aquella casa de pagès on em van dur els nos-
tres amics  una tarda d’ara ja fa molts anys. Ens volien dur 
a buscar bolets, que és una afició que no acabo d’entendre.
Però el que em va deixar garratibada fou la visió d’aquells 
peus fastigosos que trepitjaven raïm.
El mateix raïm que després de tot un procés podia veure em-
botellat com a vi a dins d’una ampolla anomenada porró. El 
mateix porró de vi que la generosa mestressa de la casa va 
deixar damunt de la taula per a poder-lo buidar. Vaig dir que 
jo no en bevia de vi; no sabia com dir que jo allà només hi veia 
peus. Quin fàstic!
                              …

No és una gran bellesa, no ,però és un  jove blanc i esvelt que 
camina amb l’elegància felina dels gats. Els seus ulls transpa-
rents el fan distant, però en ells hi pots llegir també la tendresa.
Les contradiccions que amaga li atorguen un misteri real-
ment seductor.
Ell és Edward Cullen, el protagonista de  CREPÚSCULO

M’esperava unes cares llargues, uns ulls amenaçadors, però 
tot eren cares alegres, somrients, un cert entusiasme feia bri-
llar els ulls. Com s’entenia tot plegat? És que no havien llegit 
el dossier que tenien a les mans? No entenia res. Què és el 
que amagaven? Què era tot allò?
Els meus col.legues i jo, joves i amb poca cara de savis eru-
dits, ens vam encaminar cap a una gran sala. El món con-
tinuava girant, tot seguia igual; a l’escenari, poc elevat ja hi 
havia tres ponents al voltant d’una taula i les flors continua-
ven essent boniques, molt boniques per cert. Un membre de 
la Societat, alt, de cabells ja blancs als polsos, però d’aspecte 
jove, semblava presidir, i tenia a la seva dreta la dona negra i 
a l’altre costat a l’alemany.
Se’m va glaçar la sang.

Maria dolors M./Anglès 3
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