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LAPETANCADISSENY

rístiques que constitueixen un llenguatge de les emo-
cions. Les 6 emocions defi nides són: alegria, tristesa, 
ràbia, por, fàstic i sorpresa.

En quines situacions apareixen aquestes emocions i 
què necessiten?
 
El més important és fi ns a quin punt som conscients 
que aprendre a gestionar, expressar les emocions, 
ser conscients de les necessitats, acceptar-se, rela-
cionar-se…es fa sobre tot amb la relació amb adults 
conscients i responsables de si mateixos. 

De vegades fa una mica de por. Sabem que els nos-
tres sentiments ens poden fer mal. Però potser hem 
de començar per fer-nos conscients que el que ens 
pot fer realment mal – i el que és pitjor, el que pot fer 
mal als altres – és que no en siguem conscients, que 
no mirem amb humilitat i responsabilitat les nostres 
pròpies emocions. I al revés: treballar amb les pròpies 
emocions és la clau per estar millor, i ajudar els altres 
a estar-ho.
 

Carme Cabello
Professora

Per arribar a una bona regulació emocional 
és necessari començar per la base i aquesta 

implica conèixer què són les emocions, quines 
hi ha, quan apareixen i què necessita cada 

una per gestionar-la.

La paraula emoció prové del llatí emovere que 
signifi ca posar-se en moviment. És una manifes-
tació psíquica vinculada amb la percepció d’un 

fet del nostre entorn (extern) o del nostre espai 
mental (intern). El que desencadena les emocions 

no és universal, sinó que varia segons les cultures, 
contextos i individus. Les nostres emocions estan 

lligades a les sensacions corporals i pensaments que 
fi nalment ens portaran a l’acció. Per un bon benestar 

mental i emocional necessitem que aquests tres as-
pectes -emoció, pensament i acció- vagin en la mateixa 

direcció.

El psicòleg Paul Ekman als anys 70 va realitzar una in-
vestigació que el va portar a establir 6 emocions bàsiques 

que estan presents en totes les cultures. A més, són uni-
versalment identifi cables per expressions facials caracte-

mitat per excel·lència i qui coneix millor les realitats i 
necessitats dels seus joves, és el millor punt de par-
tida per combatre’l. Els municipis tenen una impor-
tància cabdal en la qualitat de vida i el benestar glo-
bal de la població. És imprescindible considerar els 
municipis com a administracions educatives plenes, 
ja que aquest és l’únic camí per aprofi tar la proximi-
tat i atendre la diversitat.

La tasca de detecció de l’AEP és especialment im-
portant perquè un cop els joves han abandonat els 
estudis és molt mes difícil que hi tornin. Per tant, tot 
el que es pugui fer en termes de prevenció, suposa 
un valor afegit en el combat contra l’abandonament.

Les polítiques de prevenció són aquelles que actuen 
abans que apareguin els primers indicis de l’AEP i 
per tant vetllen per crear condicions que permetin 
garantir oportunitats d’èxit educatiu per a tothom.
Com poden ser  les polítiques de beques i ajuts a 
l’escolarització, l’oferta d’ensenyaments pre obligato-
ris i post obligatoris o els programes d’orientació i 
acompanyament a joves i famílies.

Marisol G.
Regidora d’Ensenyament

Com abordem 

prematur (EAP)
l’abandonament 

escolar
l’abandonament l’abandonament l’abandonament l’abandonament 

escolar

2

Des de fa molts anys l’abandonament escolar pre-
matur (AEP) es manté com un dels principals reptes 
del nostre sistema educatiu, tot i que a Catalunya la 
taxa ha baixat força els darrers anys, encara ens tro-
bem lluny de la mitjana europea. L’abandonament 
escolar prematur implica una pèrdua d’oportunitats 
per als joves i una pèrdua de potencial social i econò-
mic pel conjunt de la societat.

Els governs locals tenim un paper cabdal en la lluita 
contra l’abandonament escolar prematur. Una socie-
tat que no ofereix les mateixes possibilitats d’èxit a 
tot el jovent, no pot projectar un futur de desenvolu-
pament econòmic i benestar social per al conjunt de 
la seva població.

Tant la LEC 2009 com LRSAL 2013 reserven molt 
poques competències per al món local. Encara més 
en els darrers anys, la política educativa local ha 
experimentat un cicle de fortes restriccions relacio-
nades especialment amb la crisi econòmica i amb 
l’aplicació de mesures d’austeritat. La crisi no només 
ha empitjorat les condicions de vida de la població, 
sinó que ha suposat una reducció molt important de 
la despesa pública d’administracions locals i una re-
tallada molt signifi cativa de les subvencions que el 
Departament d’Educació transferia als ajuntaments 
per a polítiques locals en diferents àmbits. Però ben 
al contrari, el món local té un rol cabdal en la lluita 
contra l’AEP, al tractar-se d’administració de proxi-

Les Les emocions

Les emocions es poden 
reconèixer com una manera 
particular de relacionar-nos 
amb el món. Reaccionem als 
esdeveniments que passen al 

nostre voltant, aquests fets 
fan que sentim alguna cosa 

al respecte i responem segons 
això. Moltes vegades aquesta 

resposta emocional és tan 
ràpida que deixem que les 

emocions ens controlin, no 
tenim temps de parar-nos a 

pensar.
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Des de principis del segle passat, a Occident, hi ha hagut 
una gran profusió de determinades pràctiques pròpies 
de les fi losofi es, religions i corrents espirituals orientals, 
primer en cercles reduïts i, més tard, arribant a molts 
àmbits de la societat. Inicialment, des d’un punt de vista 
espiritual i, actualment, de manera més prosaica, des-
lligant-les del seu context espiritual, religiós i fi losòfi c 
per orientar aquestes pràctiques, exclusivament, cap al 
benestar personal o al camp de la salut en general, i, 
des de fa uns anys, a l’àmbit empresarial. Em refereixo 
a pràctiques com el ioga, la meditació en les seves dife-
rents expressions: arts marcials, tècniques de respiració 
i moltes altres. Avui és molt normal sentir dir a algunes 
persones “faig ioga” o “practico meditació” etc.
Doncs jo, des de fa unes setmanes, faig Ch’i Kung (o Qui 
Gong) que literalment vol dir “obra o treball de l’energia 
interior”. Després d’alguns dies d’haver iniciat l’activitat, 
per no dir al segon dia, em vaig adonar que durant els 
exercicis i, especialment, durant la resta del dia, em 
trobava estranyament bé, amb una sensació de pau, 
tranquil·litat i descans. Com si hagués carregat les piles, 
a un nivell molt profund que no té res a veure amb fer al-
tres tipus d’exercicis, com Pilates, estiraments o natació. 
Això m’ha motivat a informar-me i m’he trobat amb unes 
tècniques i pràctiques que tenen uns orígens antiquís-
sims i que s’han perfeccionat durant milers d’anys; la 
qual cosa, m’ha fet sentir un profund respecte per cultu-
res i tradicions que tenen molt a aportar al moment que 
vivim. És veritat que a Occident hem inventat la ciència 
en sentit ampli; aquesta ha estat una gran aportació al 
món i una font d’enriquiment i desenvolupament humà. 

Però, des de fa anys, el Racionalisme Occidental, un cop 
completat l’individualisme que neix a la Itàlia Renaixen-
tista, així com la mercantilització de les relacions huma-
nes derivada del desenvolupament del sistema econò-
mic, trobava a faltar una espiritualitat, que ja teníem i 
tenim a Occident però que, de vegades, es percep com a 
rígidament institucionalitzada. En la recerca d’aquesta 
espiritualitat s’han descobert i importat tota una sèrie de 
tècniques que tenen la virtut de fer sentir bé, fi ns i tot, 
a persones que no cerquen un arrelament espiritual, bé 
perquè ja el tenen o bé perquè no el busquen.
Tradicionalment el ch’i kung s’entén com el fl ux natu-
ral de l’ energia interior en el cos quan es donen deter-
minades condicions físiques i mentals. Aquesta és una 
pràctica que pertany a la tradició Taoista; concretament 
s’inclou en les pràctiques destinades a la cura del cos 
i parteix de la base que, per a la salut, la cura del cos 
és una activitat present en cada una de les activitats de 
la vida. El taoisme té una gran atenció per la salut físi-
ca i, per això, ha desenvolupat una sèrie de tècniques 
d‘enfortiment intern: el ch’i-kung és la més coneguda 
de totes, tant a Orient com a Occident. En el ch’i-kung 
es practiquen una sèrie de tècniques respiratòries que 
es combinen, normalment, amb moviments del cos així 
com també amb el massatge de determinades àrees del 
cos, amb postures estàtiques similars a les de l’hatha 
ioga o amb mètodes de canalització o circulació de 
l’energia mentre es realitzen activitats quotidianes com 
seure, passejar, estar dret o, fi ns i tot, dormir. El que es 
busca és enfortir els músculs i els òrgans interns, però 
no només això, es busca enfortir l’energia originària que 
cadascú de nosaltres tenim i anem consumint al llarg 
de la vida. I això s’aconsegueix millorant la salut dels 
òrgans interns i augmentant l’efi càcia dels sistemes fi -
siològics. La idea de base és que l’ energia primigènia del 
Tao està en tota la natura i, per tant, també en nosaltres. 
La raó per la que fa tan valuosos aquests exercicis és 
que tant se val la tradició espiritual o religiosa o sim-
plement fi losòfi ca en la que t’emmarquis, segueixis o 
creguis. Aquestes tècniques són útils per a totes. Des 
del cristianisme catòlic i les altres religions monoteistes 
fi ns a les religions politeistes o naturalistes i, òbviament, 
el taoisme del que forma part inseparable. Però, a més, 
són tècniques que avui també es fan servir deslligades 
de tot sentit religiós, espiritual o fi losòfi c; exclusivament 
des d’una visió de salut individual, social o, simplement 
benestar personal. Cadascú pot triar quin sentit li dona i 
descobrir què necessita realment.
                                            
Rosa Pastor/Professora

Chi’Kung,
un exemple

https://www.youtube.com/watch?v=xBoCrEswHvQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Up2Mnq7JSM
https://www.youtube.com/watch?v=3K-0JpiJu-o

Recurs� 

¿Qué es el Diseño Humano?

Lo importante del Diseño Hu-
mano es, que es una herramienta que te 
ayuda a convertirte en ti mismo, alineándote 
con “QUIEN ERES”.
No se trata de mejorar, no hay que ser mejor, 
se trata de ser tú mismo.
Esto fue revelado en 1987 por Alan R.Krakower 
que vivió entre 1948 y 2011, pasó a llamarse 
Ra Ura Hu.
El Diseño Humano es una herramienta de van-
guardia para el conocimiento de uno mismo y de 
los demás. Sirve para el crecimiento y la transfor-
mación de los seres humanos, y es una práctica, 
simple, súper transformadora, sanadora, lógica, em-
pírica y certera. ES BONDAD, es CERO JUICIO.
Tiene que alentar al otro, hacerle entender su Espí-
ritu. Sobre todo, como estoy en un lugar de poder y 
sé cuales son todas tus vulnerabilidades y tus fl a-
quezas, no se debe utilizar para hundir o dominar 
al otro.
Hay que empezar a aceptar y a reconocer que no 
hay absolutamente nadie que esté haciendo las 
cosas mal, que vaya mal en su vida, por más que 
nuestra mente pueda ver que esta experiencia le 
está trayendo dolor.
Cada experiencia que tiene cualquier persona, es lo 
que necesita para su aprendizaje. Como tal es per-
fecto, necesita transitarla para aprender. Si no en-
contramos este lugar de honrar lo que el otro vive.
Tenemos que honrar todas las decisiones del otro. 
El Diseño Humano es la síntesis de todas estas 
disciplinas: I Ching, Genética, Astrología, Siste-
ma de Chakra, Kábala y Física de Neutrinos. El 
Diseño Humano lo integra todo.
Todo el proceso del Diseño Humano, apunta 
a que yo pueda conocerme más a mí mismo a 
este quien SOY. Conocernos a nosotros mis-
mos para aceptarnos y así amarnos. Conocer 
a los otros, para aceptarlos y luego amarlos 
pero sobretodo HONRARLOS.
El poder del Diseño Humano es saber qué es 
MIO y qué NO.
Cuando Amas no puedes Juzgar, no puedes 
Juzgar y Amar al mismo tiempo, no se pue-
den hacer las dos cosas, cada vez que Juz-
gas dejas de Amar. Cuando tu corazón se 
abre deja de Juzgar, son contrarios al gesto 
de tu mente; usan el mismo espacio.

Todo se trata de cómo afi rmar mis PENSA-
MIENTOS con mi CORAZON y ESPIRITU.

DiseñoDiseño

Cuando me Amé de Verdad comprendí que en cual-
quier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en 
el momento preciso y entonces pude relajarme. 
Hoy Sé que esto tiene un nombre AUTOESTIMA.
Cuando me Amé de Verdad pude percibir que mi an-
gustia y mi sufrimiento emocional no son sino seña-
les que voy contra mis propias verdades.
Hoy Sé que esto es AUTENTICIDAD.
Cuando me Amé de Verdad, dejé de desear que mi 
vida fuese diferente, comencé a ver que todo lo que 
acontece contribuye a mi crecimiento.
Hoy Sé que esto se llama MADUREZ.
Cuando me Amé de Verdad comencé a comprender 
por qué es ofensivo tratar de forzar una situación 
o una persona, tal vez yo mismo no esté preparado 
para eso.
Hoy Sé que el nombre de esto es RESPETO.
Cuando me Amé de Verdad empecé a liberarme de todo 
lo que no fuese saludable, personas y situaciones, todo 
y cualquier cosa que me empujara hacia abajo.
Al principio mi razón llamó a eso Egoísmo.
Hoy Sé que se llama AMOR HACIA UNO 
MISMO. 
 
C.P/Anglès I

“Cuando me Amé de Verdad”

Charlie
“Cuando me Amé de Verdad”

Charlie
Chaplin

una mica de tot

i evolució personal:
Tècniques de cura
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Darrerament amb la Selecció Espanyola han guan-
yat, per segona vegada un Europeu aconseguint el 
passi directe per participar en les properes Olimpía-
des del Japó 2020.   
Tot i tenir una vida força lligada i compromesa amb 
l’esport, no ha deixat mai d’estudiar, primer Farmà-
cia i més tard Màrketing.
Juntament amb la Patri han format una preciosa fa-
mília, tenen dues nenes, la Martina i l’Adriana, que 
són la joia de la casa!
Bé, la família i crec que també s’hi pot sumar el po-
ble de Palau, podem estar molt orgullosos d’en Joan 
per tota aquesta trajectòria esportiva i per deixar el 
pavelló molt alt amb molt d’esforç, sacrifi ci i cons-
tància. No sols s’ha format com a esportista sinó 
també com a persona.
El poble de Palau l’ha homenatjat posant el seu 
nom al pavelló de l’escola on ell jugava de petit.

ENHORABONA JOAN, T’ESTIMEM!!

Tieta Imma.     

Imma Cañellas/Anglès II
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Soc la tieta d’en “Cañe”, en Joan, fi ll de Palau 
i esportista d’elit. 
M’agradaria explicar-vos breument la seva 
trajectòria en el món de l’esport. 
Des de ben petit, quan li preguntaves: “Què 
vols que et regalin?” la seva resposta era sem-
pre la mateixa: “una pilota” i des d’aleshores 
ha anat gairebé sempre amb una pilota a les 
mans. 
Aquest fet, més el seu esperit competitiu i el seu 
talent natural, van ser uns dels punts de parti-
da cap al món de l’Handbol.
I per què l’Handbol? Doncs perquè era i és un 
dels esports més arrelats al poble, on hi té molt 
a veure la participació del seu avi Isidre. Ell va 
ser, estant d’entrenador del club, peça important 
per arribar a assolir en els anys 70 la primera di-
visió. Aquest fet va fer créixer l’afi ció de l’Handbol 
a Palau i molta mainada, entre ells en Joan, s’han 
format i han sortit d’aquest planter. 
Els seus pares i germans li han fet sempre costat, 
l’han acompanyat on ha fet falta, de poble en po-
ble, de pavelló en pavelló.
I sense gairebé adonar-nos-en, en Joan ja jugava 
amb el Granollers, i a partir d’aquí la seva vida com 
a esportista d’elit va anar començant a pujar com 
l’escuma. Va passar a formar part d’altres clubs 
com ara el Barça, el Ciudad Real, l’Atlètic de Ma-
drid, l’Hamburg, el Kiel el Vardar i actualment el 
Pick Szeged. A més juga amb la selecció Espanyola 
quan el convoquen. 
Ha guanyat moltes medalles, lligues, campionats 
d’Europa i un Mundial. També va participar en les 
Olimpíades de Londres el 2012.

El efectoEl efectomarip� a

9El Renacimiento fue una época que terminó con la 
Edad Media, y en la que volvió la cultura, el arte y 
el humanismo. En este periodo también apareció el 
primer impuesto sobre la renta.
En la Florencia de 1427 se instituyó el castato (catas-
tro) como un registro de la titularidad de las tierras. 

En base a este registro se estableció el primer im-
puesto sobre la renta de toda la historia que termina-
ba con los impuestos medievales (todos indirectos). 
Según este impuesto todos los cabeza de familia 
debían presentar, cada tres años, un informe de 
su «riqueza»: ingresos, propiedades, deudas y los 
miembros que constituían la familia. Además, era 
un impuesto progresivo (a mayor ganancia o renta, 
mayor es el porcentaje a pagar) y, a diferencia de los 
actuales, se podían incluir quejas, peticiones perso-
nales, sugerencias…Por otra parte, también existían 
las exenciones, como los inmuebles y obras de arte.

Manuel R./Instrumental

Sobre la RentaSobre la Renta
ImpuestoEl primer

El término «efecto mariposa» surgió con 
el meteorólogo y matemático Edward 
Lorenz (1917-2008) al intentar hacer 
una predicción del clima atmosférico.  El 
efecto mariposa se refi ere a una peque-
ña perturbación inicial que mediante un 
proceso de amplifi cación, puede dar  un 
efecto considerablemente grande («el ale-
teo de las alas de una mariposa se puede 
sentir al otro lado del mundo«).  Esta idea  
puede aplicarse a un caso ocurrido en el 
siglo XIV, en el que un simple clavo originó 
la derrota del rey Felipe IV de Francia el Her-
moso, y la pérdida del condado de Flandes.
En 1300, el condado de Flandes perdía su 
independencia y pasaba a formar parte de 
la corona de Francia. El descontento de los 
fl amencos  aumentaba  con las decisiones de  
los gobernadores impuestos por Francia. Ante 
el miedo a una rebelión, los gobernadores de 
Flandes prepararon un plan para eliminar a las 
milicias fl amencas. El caballo de uno de los ji-
netes que servía de correo, y que llevaba el men-
saje en el que se detallaban los pormenores del 
plan, perdió una herradura al salirse un clavo. 
Acabó estampado contra el suelo… y el mensaje 
salió volando. Varios fl amencos acudieron en su 
auxilio, pero uno de ellos, reconociendo al correo, 
leyó el mensaje…
Se corrió la voz y las milicias tomaron la delantera. 
La noche del 18 de mayo de 1302, degollaron a los 
franceses instalados en Brujas en lo que se deno-
minó los Maitines de Brujas.
El 11 de julio de 1302, franceses y fl amencos se en-
frentaron en la batalla de Courtrai. El ejército fran-
cés fue derrotado.

Fatima Z./Instrumental

“En Cañe”
una mica de tot



una mica de tot

En els últims anys s’ha 
posat de moda en el món 
laboral les contractes i 
subcontractes. Aquest ti-
pus d’empreses es donen 

quan hi ha una empresa 
principal que sol·licita uns 

treballs a una altra empre-
sa mitjançant un contracte, bé 

sigui civil o mercantil. A aquesta se-
gona empresa se l’anomena empresa contractista o 
subcontracta.
D’una banda, hi ha empreses que tenen pics de tre-
ball en la seva producció i no disposen de la planti-
lla sufi cient per a poder portar a terme aquests tre-
balls puntuals. També pot passar que es necessitin 
unes qualitats específi ques en els treballs i l’empresa 
no disposi de personal qualifi cat. És llavors quan 
l’empresa principal contracta els serveis a una altra 
empresa col·laboradora que li dona aquests recur-
sos.
Aquest tipus de subcontractació considero que és 
bo. D’una banda, l’empresa principal no té neces-
sitat de tenir una plantilla fi xa de treballadors per-
què a vegades es trobaria sense feina per a tots ells. 
D’altra banda està el personal especialitzat, també 
es poden subcontractar segons les exigències neces-
sàries del moment.
Em sembla bé que les empreses contractistes tinguin 
el personal qualifi cat, això fa que millori la qualitat 
en els treballs fi nals i també crec que és positiu que 
aquestes empreses tinguin al seu personal girant per 
diferents empreses, això enriqueix més al treballador 
i evita que aquest es quedi estancat.
A la majoria dels casos el que està passant és que 
aquesta situació es vicia i les empreses principals en 
lloc de contractar personal, subcontracten els serveis 
i acaba per tenir els treballadors de les subcontrac-
tes treballant molts anys en una mateixa empresa 
a les ordres d’aquesta, amb un contracte mercantil, 
quan hauria de ser un contracte laboral, en realitat 
el que fan són llocs de feina encoberts. Asseguren 
així, que el lloc de treball sempre està operatiu.
D’altra banda, el que no em sembla bé, són les cade-

nes de subcontractació. En aquests casos, l’empresa 
principal contracta els serveis a una segona i aques-
ta a una tercera i poden arribar fi ns a una cinquena. 
Aquestes empreses intermediàries no aporten cap 
valor (no coordinen, no seleccionen, no...), així el tre-
ball que es podria fer amb la segona contracta, es 
fa amb la quarta o la cinquena. D’aquesta manera 
el treball es fa per menys preu (cal descomptar els 
benefi cis de les baules perni-
cioses).
En les cadenes de sub-
contractació les últi-
mes baules obtenen 
els seus benefi cis 
reduint costos, 
bé sigui en ma-
terials de pitjor 
qualitat, contrac-
tació il·legal, es-
talvi en mesures 
de prevenció de 
risc o seguretat, en 
sous precaris, etc...
Per a fi nalitzar, cal dir 
que, el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya va de-
terminar que els treballadors d’una subcontracta 
han de tenir el dret a percebre el mateix salari que 
l’empleat de l’empresa principal.
Amb aquesta decisió els magistrats pretenen impedir 
que les empreses recorrin a la contractació de ser-
veis externs per a burlar les exigències legals.
Feta la llei, feta la trampa. Les empreses busquen 
tots els ardits per a fer les situacions il·legals, legals.
A mi el que no em sembla just, és que amb aquestes 
situacions, hi ha molts treballadors que cobren un 
preu hora molt baix i en aquest preu, ja hi van inclo-
ses les vacances i pagues extres.
Tampoc em sembla bé que els treballadors de 
l’empresa principal tinguin privilegis que els de les 
empreses contractistes no arriben a tenir ni en som-
nis, fent la mateixa feina.

No vull oblidar-me dels treballadors d’aquest tipus 
d’empreses, la majoria d’ells avui dia tenen sous pre-
caris, han de tenir disponibilitat geogràfi ca a nivell 
local, comarcal i fi ns i tot sortir fora del país. I també 
han de treballar amb pressions, tant de l’empresa 
que els paga com per a la que treballen, tots dos vo-
len el millor resultat al menor preu, i evidentment, el 
treballador en pateix les conseqüències.

Maribel/Català B2

El francés François-Marie Arouet, un diplomático 
desterrado por sus líos de faldas, conoció al mate-
mático Charles Marie de La Condamine después de 
volver a París. Este matemático encontró la fórmula 
para ganar la lotería.
En el siglo XVIII Francia emitió bonos con un interés 
muy alto lo que supuso un éxito para los inversores 
y un fracaso para el gobierno. El problema es que el 
tipo de interés era demasiado alto, y en 1727 el go-
bierno se vio obligado a reducirlo para poder seguir 
manteniendo esta vía de fi nanciación. El resultado 
fue que el valor de los bonos cayó y el gobierno se 
encontró sin recursos. Pelletier-Desforts, Contrôleur 
Général des Finances -ministro de Hacienda- del rey 
Luis XV, tuvo que buscar una salida a la situación: 
la lotería. Todos los franceses que tuviesen bonos 
podrían comprar boletos para participar en este sor-
teo; el boleto ganador recuperaría el valor nominal 
de sus bonos ya que su valor estaba muy por debajo 
del nominal y obtendría un premio en metálico. Pero 
Pelletier-Desforts no contó con que la suma de los 
premios era mayor que la cantidad que podría reco-
ger incluso vendiendo todos los boletos. Desde luego 
no era un gran matemático pero si lo eran Charles 
Marie de La Condamine y François-Marie Arouet que 
se unieron para hacerse con la mayor cantidad de 
bonos posibles. Como los bonos tenían un valor real 
inferior a su valor nominal, no tuvieron problemas 
en hacerse con casi todos los bonos pagando una 
cantidad más cercana al valor nominal. Así el día 
que se celebraba el sorteo acababan ganando siem-
pre la lotería hasta que Pelletier-Desforts, harto de 
que siempre ganasen los mismos, los denunció ante 

Cada vegada més anem introduint paraules 
en anglès al nostre vocabulari del dia a dia.
Ens llevem al matí ready per fer exercicis 
amb el personal trainer o fer running. Des-
prés una dutxa per tornar a estar fresh 
and happy, escollim el nostre outfi t diari 
amb el corresponent chequing de bossa 
per anar ben cool. 
Quedem amb els amics per fer un brunch, 
un cocktail, o un sandwich. Ens agrada estar 

amb gent amb fl ow i no la gent 
out que ens deixen en stand 
by. 

Per quasi tot mirem youtube, 
però de vegades ens pregun-

ten really? O quedem bocabadats 
what? de les coses tan strong que 

fa la gent per uns likes. Per tot això i 
més, animeu-vos a parlar anglès; no per 

ser més cool sinó per ser més happy.
Thanks   XOXO

Vicky i Israel /Anglès II

los tribunales por fraude. Los tribunales dieron la 
razón a Charles Marie de La Condamine y François-
Marie Arouet, ya que no habían cometido ninguna 
ilegalidad, se acabó la lotería y Pelletier-Desforts se 
quedó sin trabajo. 
François-Marie Arouet (Voltaire) y su amigo, con-
siguieron vivir de sus ganancias durante muchos 
años.

Victoria Salinas/Instrumental

� ternesEmpreses loteriaLa

Any
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Van Gogh

Aquest autoretrat és interessant perquè refl exa la realitat 
distorsionada: l’artista representa l’orella dreta embenada 
perquè va fer servir un mirall. En realitat, l’orella tallada va 
ser l’esquerra.

Autoretrat amb l’orella tallada i pipa (1889)

Vincent

Araceli R./Professora

S e p a r a c i o n s

una mica de tot

Preparada per somniar?
Tanca els ulls i et trobaràs volant enmig 

dels núvols. Agafa un globus.
Podràs recollir un estel fugaç, escoltar 

la veu del mar o ballar en parella 
amb un pingüí.

Com en un somni...tot és possible!
Deixa’t inspirar per aquestes petites 

aventures poètiques.

Teresa O./Català

Com unCom unCom un
somni

a la pintura i entre els quadres cal destacar 27 autore-
trats diferents. És curiosa la quantitat d’autoretrats si 
tenim en compte que no suportava que li fessin fotos. 
Només hi ha dues fotos de l’artista i una altra fotogra-
fi a d’un grup en la qual es distingeix una imatge que 
sembla ser la seva.
Com veiem una vida plena d’entrebancs, sorpreses, 
misteris sense de resoldre, amistats perilloses i rela-
cions turbulentes que no podien acabar de cap altra 
manera que amb una mort igualment misteriosa. Van 
Gogh va morir d’un tret al cap quan només tenia tren-
ta-set anys i encara no sabem si va ser el resultat d’un 
homicidi involuntari o un suïcidi.
Sigui com sigui, la realitat és que va ser un pintor apas-
sionat del color i els paisatges, que es passejava entre 
la genialitat i la bogeria. Un geni per treballar el color 
groc dels gira-sols, els blaus de la nit estrellada i tota la 
gama de colors dels seus autoretrats.
En defi nitiva, una vida de pel·lícula amb un fi nal de 
pel·lícula però totalment real, ple de misteri i contradic-
cions que ens deixa incògnites com aquesta. Què veieu 
d’estrany en aquest autoretrat?

Sobre la fi gura de Vincent Van 
Gogh s’han escrit moltes coses 
positives i negatives però el que sí podem assegurar 
és que va ser un pintor excepcional tant pel que fa a la 
seva vida com a la seva obra. Això ho van poder com-
provar la gran quantitat d’assistents a l’exposició rea-
litzada a Barcelona a mitjans de l’any passat. Aquesta 
exposició va arribar a Barcelona després de passar per 
Amsterdam, seu del Museu Van Gogh actualment.
El Museu va dissenyar una nova experiència interacti-
va amb projeccions 3D sobre l’obra, vida i pensament 
del pintor.
L’exposició a Barcelona va comptar amb un component 
més didàctic amb activitats interactives com dibuixar, 
pintar, fi ns i tot tocar per tal de descobrir la textura 
de les pintures. Aquest tipus d’exposició ens va apro-
par una mica més a la vida d’un pintor que sempre 
ha mantingut al seu voltant un cert aire de misteri. 
Un artista amb una vida tan controvertida com la seva 
obra. Així doncs, no ens ha d’estranyar que hagi estat 
sota el punt de mira de crítics i escriptors. Fins i tot el 
cinema ha mostrat el personatge de Vincent amb dues 
pel·lícules guanyadores d’un Oscar (El boig del cabell 
vermell i Mitjanit a París).
Realment una vida digna d’una pel·lícula de misteri 
que comença quan el petit Vincent neix el dia 30 de 
març de 1853 a Zumber (Holanda). Fill d’un pastor pro-
testant va rebre el mateix nom que el seu germà mort, 
cosa que el va marcar des de petit perquè acostumava 
a passar davant la tomba i veia el seu nom escrit a la 
làpida. Si a tot això hi sumem el fet que no va ser un 
nen molt agraciat físicament, ni de caràcter i, a més a 
més, estava malalt, tenim com a resultat un jove que 
més d’una vegada ha estat descrit com una persona 
desagradable, bruta i mal vestida. A la població d’Arles 
era reconegut com el boig, ja que va ser ingressat a un 
hospital mental després d’un incident en què va perdre 
part de la seva orella esquerra. Pel que sembla, Van 
Gogh vivia amb Gauguin, un altre pintor impressionis-
ta i en una de les seves disputes habituals van Gogh 
va atacar a Gauguin amb una navalla d’afaitar i des-
prés, penedit, es va tallar el lòbul de l’orella. Una altra 
versió sobre el fet ens diu que Gauguin era un expert 
en esgrima i que possiblement va ser ell qui li tallés 
l’orella. Sigui com sigui, el mateix Van Gogh va dir que 
no recordava el que havia passat aquella nit. El gener 
de 1889 va rebre l’alta de l’hospital, però al maig es va 
internar en l’asil Saint-Paul a on va pintar moltes de 
les seves millors obres com La nit estrellada. Aquesta 
obra famosa avui dia va ser classifi cada pel mateix au-
tor com un fracàs en el seu moment. De fet, va arribar 
a pintar unes 900 obres en una dècada de les quals 
només en va vendre una en vida. S’han comptabilitzat 
més de 1600 dibuixos fets en aquells deu anys dedicats 

Quan dues persones ja no es busquen, sinó que més 
aviat es destorben, no comparteixen. Quan tot són 
retrets, tot és culpa de l’altre, s’enganyen, no es par-
len, ni tampoc es miren ja fa molt temps als ulls...  
Però es resisteixen perquè, malgrat tot, viuen en una 
zona de confort. La  que tot va bé 
de portes enfora, de cara a l’altra 
gent . Una zona on hi ha una im-
mensa por al canvi. Simplement no 
fem res, però no som feliços. Es-
tem morts en vida. Sense actuar, 
immòbils, veient passar la vida 
perquè la por ens paralitza, no ens 
deixa actuar, ni prendre decisions.

Empodera’t, fes un clic i surt d’aquesta zona de 
confort.
I viu, riu, balla...i torna a ésser feliç.
No és gens fàcil, però és possible. Tu ho pots fer pos-

sible. Tu, només tu.
Estima’t primer tu. Torna a aprendre. En 
el desaprendre s’aprèn i mira de cara a 
la vida.
La vida val la pena viure-la amb ganes, 
lliure i sense pors.
     
Anna Viura/Ofi màtica
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Gerard Piqué és un futbolista i un empresari català 
que juga de defensa central al Futbol  Club Barcelo-
na .Va néixer el 2 de febrer del 1987 a Barcelona . Fa 
d’alçada 192 cm  i de pes 85 Kg . 
Tot i que va néixer a Barcelona des de petit ha passat 
llargues temporades a Sant Guim de Freixenet, en la 
població d’on és el seu pare i la seva àvia. És un dels 
quatre futbolistes que juntament amb els seus com-
panys Marcel Desailly, Paulo Sousa i Samuel Eto’o, han 
guanyat la UEFA Champions League dos anys seguits 
i amb dos equips diferents. Al 2011 es va confi rmar la 
seva relació amb la cantant Shakira amb qui té dos fi lls.
A part de jugar amb el Barcelona va jugar també amb 
la Selecció Espanyola. El 27 de maig 2013, va entrar a 
la llista de 26 preseleccionats per Vicente del Bosque 
per disputar la Copa Confederacions i posteriorment el 
2 de juny, va entrar a la llista defi nitiva de  convocats per 
aquesta competició.
El 31 de maig del 2014 va entrar a la llista de 23 prese-
leccionats per Vicente del Bosque per participar a la Copa 
del Món de Futbol de 2014. Aquesta va ser la seva segona 
participació en un mundial. A l’acabar el mundial de Fut-
bol de Rússia (2018) va anunciar que deixava la selecció.

M.S/GES 

David John McDonald més conegut com a 
David Tennant és un actor escocès de cine-
ma, televisió i teatre.
Va néixer a Escòcia a una ciutat anomenada 
Bathgate el 18 d’abril de 1971
És més conegut per interpretar al protago-
nista “El doctor” a la sèrie de ciència fi cció 
britànica Doctor Who, no obstant també 
ha participat com a Barty Crouch Jr. a la 
pel·lícula Harry Potter i el Calze de Foc in-
terpretant a un Mortífag, un seguidor de 
Voldemort.
Entre les seves obres més conegudes hi 
destaca una obra teatral de Hamlet, tot i 
que ha interpretat nombroses obres d’èxit 
en el transcurs de la seva carrera.
Va guanyar fama al Regne Unit gràcies a 
les seves interpretacions:
Doctor Who, Casanova, Blackpool, Secret 
Smile i la quarta entrega cinematogràfi -
ca de Harry Potter.
Va ser nominat a diferents premis, no 
obstant la majoria d’ells els va guan-
yar pels seus guions com: el Honorary 
Doctor of Drama, atorgat pel Royal 
Conservatoire Of Scotland, el 5 de ju-
liol de 2016 junt a 22 premis més.
Ha participat en molts programes de 
ràdio com en el de la BBC Radio 4, 
Arkangel Shakespeare,
Big Finish.

X./CFGS

GerardGerardPiqué

DavidDavidTennant

La diada de Sant Jordi és una de les diades més 
boniques de Catalunya. De roses i de paradetes 
se’n veuen per tot arreu. Tothom es regala roses: 
avis, iaies, pares, veïns...n’hi ha per tots!.
Les paradetes de llibres també estan molt bé. 
Pots aprofi tar per comprar un llibre que t’agradi...
i a més, com cada any, surt la revista “Treure punta”.
El dia és més llarg i et ve de gust anar a passejar. 
A més a més és el Sant d’un nom ben bonic: JORDI 
i de Jordis, en tenim un munt!
Visca Sant Jordi

Anònim/Ofi màtica

Desitjo que en fantasies abismals
et resideixi un drac indomable,
capaç de sagnar per les ferides obertes,
obertes per les meravelles de l’amor
d’on creixen fl ors afl amades per la passió.

Espero que visqui un cavaller aventurer,
d’aquells que encara cerquen fortunes i fantasies,
d’aquells que desitgen l’heroïcitat i la valentia,
que enfronten la paüra sense témer la mort.

Anhelo que una bella princesa et segresti en record
que, en la primeria de la nit,
t’ofereixi rialles i encants a peu de foc
mentre t’enfrontes de nou a perills imminents.

Tant de bo trobis reconeixença,
per a què la muralla de la història fl aquegi,
que et commemorin cançons i lloances memorials
que cap realitat pugui fer mai presonera.

A./CFGS

Diada de 
SantJordi

Sant Jordi
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Rusia es tan grande 
que se reparte en once 
zonas horarias. El país 
tiene una gran super-
fi cie y por ello abarca 
once franjas horarias 
haciendo que mientras 
los rusos de una punta 
del país se están le-
vantando, los otros se 
estén acostando.

A unos pasos del centro urbano se 
encuentra el parque SALBURUA. 
Es un humedal.  La joya de  la co-
rona tanto por su valor como por la 
evolución que ha tenido a lo largo 
del tiempo.
Se compone de cuatro lagunas 
principales. En el recinto del par-
que encuentras: los lagos, un mira-
dor y una fauna muy interesante. 
Animales como: peces, tortugas, 
pájaros, patos cigüeñas y otros ani-
males de cuatro patas.
Está acondicionado para hacer de-
porte al aire libre, bicicleta, footing, 
pasear…Es una delicia, muy rela-
jante.
Vitoria es una de las ciudades que 
más recicla. Está en el puesto nú-
mero ocho de Europa.
La gastronomía es estupenda y la 
ciudad es una maravilla de ver.

Pepi Moro/Ofi màtica

Viena capital d’Àustria, és una ciutat d’Europa Cen-
tral situada als marges del riu Danubi.
Ciutat monumental, Viena és sinònim d’art i música, 
ja que aquí van néixer alguns músics molt
importants.
Caminar per Viena amb els seus carrers i palaus és 
gaudir lluny de la nostàlgia, d’una ciutat moderna al 
cor d’Europa.
És considerada com la ciutat amb major qualitat del 
món.

Como sabemos  el paralelo 0 (Ecuador) y el me-
ridiano 0 de Greenwich parten la tierra en cua-
tro hemisferios  y África es el único continente 
que se encuentra  entre estos cuatro.

Estambul es la única ciudad del mundo 
que se extiende por dos continentes.

El estrecho del Bósforo separa los lados 
europeo y asiático de la ciudad.

Rosa Pumasar/Instrumental

CuriosidadesCuriosidadesCuriosidadesgeográfi cas
Vitoria

una ciudaduna ciudaduna ciudad

verde

Viena

17
Si viatgeu entre octubre i desembre tindreu molt de 
fred, però els mercats de Nadal són molt bonics. Si 
hi aneu a la primavera podreu gaudir dels seus verds 
jardins i dels fabulosos castells. 
També podreu trobar-hi la Tarta Sacher, un pastís de 
pa de pessic i xocolata. No podeu marxar d’allà sense 
tastar-la!
Una de les zones més conegudes és el Museumsquar-
tier, on són la majoria de museus de la ciutat.
També podreu visitar el Prater, un dels parcs 
d’atraccions més antic del món inaugurat l’any 1895.
Per últim no hauríeu de deixar de visitar l’Òpera de 
Viena, una de les més conegudes del món de la mú-
sica.

Bon Viatge!

Montse B./Ofi màtica
16
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Prague is the capital of the Czech Republic. It is loca-
ted on the banks of the Moldova River. 
Its population is, approximately, one million two hun-
dred thousand inhabitants.
Its offi cial currency is the Czech crown.
The offi cial language is Czech although 40% of the 
inhabitants understand and speak German, however 
English is only spoken by a scarce 15%.
Prague’s climate is very cold, it has dry winters and 
hot summers, it has well defi ned seasons.
The best time to travel to Prague is in autumn and 
spring because the temperature is mild.

The Prague Castle is the most visited place in the city, 
and the biggest castle in the world with the same style.
It’s composed of different buildings, like  St. Vitus Ca-
thedral, the Golden Lane and the Real Place, among 
others.

Prague has a very effi cient public trans-
port network. you can go anywhere by 
underground, tram or bus.
   - Underground : it has three lines with 
53 stations, it is the best to travel long 
distances in Prague.
   - Tram : it is the most used trans-
port in the city, it is one of the longest in 
Europe, it is cheap and practical. It has 
worked since 1875, when the tram was 
pulled by horses.
   - Bus : the people only use it to go out 
of the city, because the underground 
and the tram work very well inside.
   - Taxi : the taxis are expensive, but 
they are a fast option.
   - Funicular of Petrin : since 1851 the 
funicular has been used to communica-
te Mala Strana with the Petrin hill.
   You can buy the tickets from 30 mi-
nutes to 3 days: at the information 
centers, in yellow ticket vending machi-
nes, in newspaper shops, in the mobi-
le application PID Litache, inside every 
tram (only contactless card),  and inside 
every bus from the driver (these tickets 
are more expensive).

This 14th century medieval bridge, with 15 impressive 
statues on either side, brings the old and small city 
together.
The best moment to visit the bridge is at night or early 
in the morning.

The Jewish Quarter or Josefov is located in the old 
part of the city. There you can visit the graveyard and 
the six synagogues, the Spanish synagogue is one of 
them.

Malá Strana, the Small City is the bohemian neigh-
borhood and one of the oldest in Prague.
It’s located between Charles Bridge and the Castle. 
Walking through its streets and visiting its shops is a 
great experience.
Near Charles Bridge you can fi nd the Kampa Island. 
In this Island there used to be fi elds and mills.
In the Kampa Island you can’t miss the John Lennon 
Wall, homage to the famous artist and symbol of the 
protest against the Communist Regime.

When we travel, one of the things we like to do is to try 
the typical gastronomy of each country or city. 
In Prague, surprisingly, you can eat in many places 
very cheaply. So we can forget about fastfood and try 
the typical dishes of the city. 
Some typical dishes are:
 VEPRO KNEDLO ZELO ( roasted pork with cabbage )
 SVICKOVA NA SMETANE ( marinated sirloin pork )
 UTOPENCI ( sausage clark peppers with onions & 
chile )
 GOUSLASH (stew )
Another attractive of Prague are its beers, very cheap 
by the way, if we compare them with other European 
cities. They are usually, soft beers but there are stron-
ger craft varieties too.
Some brands are:
 PILSNER URQUELL  
 EGGEMBER
 PRAGA
 BERNARD
 KOZEL
 OLDGOT

LOCATION / POPULATION / CURRENCY / LANGUAGE / WEATHER

PRAGUE CASTLE

PRAGUE 
TRANSPORT

CHARLES BRIDGE

JEWISH QUARTER

MALÁ STRANA 
AND KAMPA ISLAND

WHAT TO EAT 
AND DRINK IN PRAGUE

WHAT TO VISIT

Prague

Prague is a beautiful city, it’s like a big museum 
and you can visit a lot of places.

The Old Town Square is one the best things about 
Prague. There you can fi nd the Prague Astronomical 
Clock, situated in the Old Town Hall.
This 15th century clock, is one the most famous 
clocks in the world.

OLD TOWN SQUARE
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It is the best place for acommodation in Prague. It is  
located in The Old City, the real historical centre,with 
all the medieval flavour. There are a lot of restaurants, 
pubs, and all kind of services and it´s always bustling.
Acommodation in Stare Mesto
l Grand Hotel Bohemia: very luxurious.
l Moods Charles Bridge:  a fantastic  four star hotel
l Hostel Dontown

Ideal acommodation for families with children. Mala 
strana is also known  as The Little City.It´s a beautiful 
place with palaces and historical buildings. It´s a very 
elegant spot.
Acommodation in Mala Strana
l Alchymist Grand Hotel and Spa: super luxurious, 
five stars.
l Hotel Waldstein: it´s a XIV century´s building.
l Little Quarter Hostel: it´s one of the most popular 
hostels in Prague.

With very good views and located in a very quiet zone. 
You can find one of the main turistic sights, The Pra-
gue Casttle.At nigth it is very quiet.
Acommodation in Hradcany
l Hotel Savoy: excellent and elegant.
l Golden Star: one of the best hotels in Prague.
l Loreta Hotel: built in 1384. It is cheap.

Currently one of the trendiest areas  in Prague.
Acommodation in Vinohardy
l Le Palais Art Hotel Prague: super luxurious
l Boutique Hotel Seven Days: It´s an Art Nouveau 
building. Four stars.
l Hotel Taurus: cheap

Bustling at nigth and very cheap acommodation. Cu-
rrently this place is a night  reference. There is the 
largest concentration of bars in Prague.
Acommodation in Zizkov
l One Room Hotel: the most special hotel in Prague, 
with only one room at 68 meters high in the TV  Zizkov 
tower, and Butler service.
l Hotel Taururs: four star and very very cheap.

Next to the river Mal Strana.
Acommodation in Smichov
l Hotel General: luxurious
l Akcent Hotel: one of the cheapest hotels in Prague

STARE MESTO

MALA STRANA

HRADCANY

VINOHARDY

ZIZKOV

SMICHOV

ACOMMODATION IN PRAGUE

Charles Bridge was called Stone Bridge or Prague 
Bridge until 1870. From that date it was dedicated to 
Charles IV, he was the one who ordered its construc-
tion. He was very superstitious and was governed by 
astrology and numerology and using this technique, 
he believed that the ideal time for its construction 
would be at 5.31h on July 9, 1357 (1-3-5-7-9-7- 5-3-
1 year, day, month and hour). It was when the first 
stone was laid.

The astronomical clock  The astronomical clock has 
a curiosity. At the time it gives the hours, some fi-
gurines representing the twelve apostles poke their 
heads. It also has other figures such as that of death, 
represented by a skeleton, that of vanity, represen-
ted by a man with a mirror, greed, represented by a 
Jewish merchant with his bag, and lust, represented 
by a Turkish prince.
Prague has a large number of extravagant sculptures 
in its streets. The author of these sculptures that de-
corate the city is David Cerny known for his contro-
versial, provocative and satirical works.

Franz Kafka is the most illustrious character in the city. 
He was born in Prague and it is a reference for all 
Czechs, the most prominent monument that the city 
has in his honor is a huge bust that weighs 39 tons , 
it consists of 42 moving plates and reaches a height 
of 11 meters.

Wooden puppets and bohemian crystal objects are very 
typical objects of Prague. They can be found in the win-
dows of traditional souvenir shops.

Amalia J. Xavier O., Tonia S., Montse X., 
Rosa S. i Maribel P./Anglès III

The Prague zoo sells “elephant urine”, it is an herbal 
liqueur with an unattractive pint, but they say it has 
digestive properties and it is a good option to serve in 
snacks.
The lighting of Prague Castle was paid by the Rolling 
Stones in 1989. The group thought it was a shame that 
it could not be seen when the sun went down.
The Jewish quarter of Prague is preserved because of 
Hitler’s macabre plan because they planned to create 
the “Exotic Museum of an Extinct Race” after extermi-
nating all the Jews in Europe. That is why Prague was a 
kind of warehouse where they carried synagogue objects 
from other countries. This is one of the saddest curiosi-
ties of Prague. The Powder Tower has one of the gates 
of the old fortified wall of Prague, at this point the coro-
nation courtships of the kings of Bohemia entered the 
territory of the city. So it is considered the starting point 
of the Coronation Road or the Royal Road that ends at 
Prague Castle. It measures 65 meters and has a viewpo-
int at 44 meters high. 
The Czech Republic is the country where more beer is 
drunk, each inhabitant drinks about 150 liters a year. 
It is badly considered to drink water when eating, you 
have to keep in mind that in bars, water is more expen-
sive than beer. 

CURIOSITIES
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Aquesta és la història d’un home al que jo defi niria com un 
”CERCADOR”.
Un cercador es algú que busca. No necessàriament és algú 
que troba. Tampoc és algú que sap què està buscant. És sim-
plement algú per qui la seva vida és una recerca.
Un dia el nostre cercador va sentir que havia d’anar cap a 
la ciutat de Kammir. Havia après a escoltar aquestes sensa-
cions que venien d’un lloc desconegut de si mateix. Així que 
ho va deixar tot i va marxar.
Després de dos dies caminant pels polsegosos camins va divi-
sar a l’horitzó Kammir, però abans d’arribar al poble, un petit 
turó a la dreta del camí li va cridar l’atenció. Estava entapissat 
d’un verd meravellós i hi havia molts arbres, ocells i precioses 
fl ors. El rodejava una mena de tanca petita de fusta i una 
porteta de bronze el convidava a entrar.
De cop va sentir que oblidava el poble i va sucumbir davant 
la temptació de descansar per un moment en aquell lloc.
Va traspassar el portal i va començar a caminar lenta-
ment entre les pedres blanques que estaven distribuïdes 
a l’atzar entre els arbres.
Va deixar que els seus ulls miressin la inscripció que hi 
havia en una d’elles...”Abedul Tare va viure 8 anys, 6 
mesos, 2 setmanes i 3 dies” Es va esglaiar a l’adonar-
se’n que la pedra no era simplement una pedra. Era 
una làpida. Va sentir molta pena en pensar que un 
nen de tan curta edat estava enterrat en aquell lloc.
Mirant al seu voltant, l’home es va adonar que la pe-
dra del costat també tenia una inscripció. Es va apro-
par per llegir-la: “ Kalib, va viure 5 anys, 8 mesos 
i 3 setmanes” El cercador es va sentir terriblement 
commocionat.
Aquell bonic lloc era un cementiri i cada pedra era 
una làpida. Totes tenien inscripcions similars: un 
nom i un temps de vida. Però el que va constatar 
amb espant va ser que el que més havia viscut no 
sobrepassava els 11 anys. Embargat per un terri-
ble dolor es va asseure i va començar a plorar.
El cuidador del cementiri, un home gran, passava 
per allà i es va apropar. El va mirar una estona 
en silenci i després li va preguntar si plorava per 
algun familiar.
-No, no tinc cap familiar enterrat aquí- va dir el 
cercador.

-Què passa en aquest poble? Quina cosa terri-
ble hi ha en aquesta ciutat? Per què hi ha tants 
nens morts i enterrats en aquest lloc? Quina 
maledicció horrible pesa sobre aquesta gent, 
que els ha obligat a construir un cementiri de 
nens?
Aquell home vell va somriure i li va dir: 
-Tranquil, no hi ha cap maledicció. El que passa 
és que aquí tenim un vell costum. Li explicaré:
“Quan un jove fa els 15 anys, els seus pares li 
regalen una llibreta com aquesta que tinc jo, pen-
jant del coll i és tradició entre nosaltres que, a 
partir d’aquest moment, cada vegada que un viu 
intensament alguna cosa que el fa molt feliç, obri la 
seva llibreta i escrigui en ella... a l’esquerra què va 
ser el que el va fer gaudir i a la dreta quant temps 
va durar.
Vivències amb els nostres pares, la nostra parella, 
els nostres fi lls, els nostres amics... aquell viatge, 
aquell retrobament amb aquell ésser estimat...
Així anem anotant en la nostra llibreta cada moment 
de felicitat viscut.
És el nostre costum, quan algú mor, obrir la seva lli-
breta i sumar el temps gaudit per escriure’l sobre la 
seva tomba. 
PERQUÈ AQUEST ÉS, PER NOSALTRES, L’ÚNIC I VE-
RITABLE TEMPS VISCUT”
(adaptació d’un conte de Jorge Bucay)   
                                                                         
                                           Paquita Garcia/Anglès II

una mica de tot

SearcherThe
(El Cercador)

Els contes serveixen per fer dormir els 
nens però també, de vegades, 

per despertar els adults.
Aquest conte parla de la importància 

de gaudir de les coses petites i 
meravelloses que ens ofereix la vida 

cada dia. Espero que us agradi. 
En 1799 en EEUU ya se produjo el primer gran debate 
con Thomas Jefferson, tercer presidente de los Esta-
dos Unidos de América (1801-1809). 
Formando parte de la representación de Virginia par-
ticipó en la redacción de Declaración de Independen-
cia de los Estados Unidos (1776), intentó plasmar 
sus ideales republicanos y… su preocupación por el 
cambio climático. Jefferson estaba preocupado con el 
aumento de las temperaturas y sus posibles conse-
cuencias. Así que, el 1 de julio de 1776 comenzó a 
registrar, en un diario personal, la temperatura diaria, 
temperaturas promedio de años y los fenómenos cli-
matológicos. Todos estos datos los apoyó en conver-
saciones con los ancianos del lugar y la tradición oral.
En su libro Notes on the State of Virginia (Notas sobre 
el estado de Virginia), dejaba clara su preocupación 
por el aumento de las temperaturas en su estado na-
tal y en el resto de los EEUU.
Como siempre, ante cualquier idea tenemos defenso-
res y detractores y en este caso no iba a ser menos, así 
que apareció la fi gura de Noah Webster que cuestionó 
los datos aportados por Jefferson llegando al enfren-
tamiento.

En muchos relatos sobre los tiempos antiguos e in-
cluso de la Edad Media, se habla de un arma terrible 
llamada fuego griego. Se trataba de una sustancia 
que  ardía fácilmente incluso debajo del agua. 
Nadie podía soportar un ataque con el fuego griego. 
Bastaba con que una fl echa estuviera impregnada 
para que tanto la nave como el área de alrededor, 
incluso la superfi cie del agua, se viera envuelta en 
llamas. Podía seguir ardiendo debajo del agua y se 

quedaba pegado a las personas, por lo que no había 
forma de deshacerse de ello.
Poco a poco se fue incluyendo en las catapultas y en 
los objetos utilizados para atacar fortalezas.
El fuego griego era un arma muy utilizada por el Im-
perio Bizantino a partir del siglo VI. Eran las embar-
caciones bizantinas las que llevaban gran cantidad de 
esta sustancia para lanzar en caso de ser atacados o 
encontrase con barcos enemigos.
Así consiguieron muchas victorias, entre las que se 
encuentra la salvación de Bizancio de invasiones ára-
bes. Esto supuso el freno del expansionismo de los 
pueblos islámicos. Por ello fue muy utilizado por los 
cruzados.
No conocemos la composición exacta de esta sustancia 
pero es posible que entre sus componentes estuvieran 
el petróleo en bruto, el azufre, la cal viva, la resina, gra-
sa para juntarlo todo, y nitrato potásico o salitre. 
Se cree que la mezcla fue creada por un cristiano lla-
mado Callicinus de Heliópolis, y que había aprendido 
la mezcla en Alejandría. 
El cuidado por guardar el secreto de la composición 
de esta sustancia llegaba hasta tal punto que cual-
quiera que averiguase la composición y no formase 
parte del grupo de alquimistas encargados de elabo-
rarlo era asesinado.

Hadira/Instrumental

Es curioso que actualmente continuemos hablando 
del mismo tema y que sea un presidente de los EEUU 
el que se oponga a tomar medidas más drásticas que 
frenen el cambio climático.

Mª Ángeles Z./Instrumental

El primer debate
sobre

climático
sobre
el cambio

El fuegoEl fuego
griego
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Darrere el doble vidre la vida de la Lucía trans-
corre amb la calma pròpia d’una aigua estanca-
da, somorta de color verd, esquerdada per milers 
d’insectes que assedegats contacten en la super-
fície amb la delicadesa i lleugeresa de les seves 
fi nes extremitats.
Darrere l’enganyosa transparència la Lucía gau-
deix de la desfi lada diària de tots els abonats, de 
les set del matí a les tres de la tarda, processó 
ritualitzada de cadència somnífera, monòtona. 
Però ella intenta treure partit de la situació; pensa que 
fàcil seria classifi car les persones en funció de l’hora 
d’arribada, del volum de les bosses que traginen, clas-
sifi car-los per les seves expressions facials, pels seus 
bons dies remugats sota les lleganyes, separar els ga-
lifardeus dels narcisistes, els bords dels empàtics, va-
lorar els que són naturals a l’hora que t’allunyes dels 
que viuen sota una capa de cosmètic regeneratiu.
Darrere la sòlida protecció la Lucía ha vist moltes vi-
des fràgils, moltes relacions tòxiques, moltes parelles 
inestables o amistats esmicolades, també algunes mi-
rades de complicitat i d’altres de fugisseres. Ha com-
partit amb elles i ells grans moments, de felicitat i de 
dolor, de crueltat i joia, instants de patiment que sem-
blen no tenir fi nal i que acaben per marcir un present 
al qual ja li quedava poc alè.
Darrere el mur imaginari la Lucía ha captat llunyanes 
confessions d’amor, d’amistat, de por o d’esperança. A 

La palabra que hoy conocemos todos como «Ha-
lloween» proviene de «All Hallowed Eve«, víspera 
de Todos los Santos o vigilia de Todos los Santos. 
Es más, hay que decir que la verdadera festivi-
dad de Halloween es celta y tiene más de 3000 
años. En estas fechas, la tradición celta soste-
nía que los muertos regresaban a la tierra y los 
druidas trataban de evitar la infl uencia de los 
«malos espíritus» mediante conjuros e incluso 
sacrifi cios humanos o de animales. Estas fechas 
eran conocidas por los celtas bajo el nombre de 
«Samhain» o «Fin del verano«… Nada que ver con 
el Halloween actual.

LAS CALABAZAS
En España es algo normal a principios de no-
viembre llevar fl ores a las tumbas de las per-
sonas queridas fallecidas, contar delante de la 
chimenea historias de terror y hacer los lla-
mados huesos de santo o los famosos pane-
llets en Catalunya, un postre típico de estas 
fechas. Sin embargo, es cada vez más habi-
tual ver elementos introducidos de la fi esta 
norteamericana de Halloween. Un elemento 
importado es la calabaza.
El origen de las calabazas típicas de estas 
fechas se remonta a una leyenda irlandesa 
que se hizo muy popular en Estados Unidos 
en el siglo XIX. La leyenda cuenta que esas 
calabazas huecas con una vela dentro, lla-
madas «Jack-o-lantern«, son para recordar 
al malvado de Jack, un hombre cruel, ven-
gativo y tacaño que al morir no pudo en-
trar ni en el cielo ni en el infi erno. Por ello, 
fue condenado a vagar eternamente por el 
mundo con la única ayuda de dicha linter-
na -la linterna de Jack-. Como curiosidad 
podemos recordar que la leyenda inicial 
hablaba de un repollo linterna en lugar de 
una calabaza.

SLEEPY HOLLOW.
Otros aspectos de Halloween tienen 
mucho que ver con la obra del escritor 
estadounidense Washington Irving, La 
leyenda de Sleepy Hollow y el jinete sin 
cabeza (1820). 
Sleepy Hollow es un lugar real, con una 
historia y un pasado; aunque no se sabe 
la fecha exacta en la que los holandeses 
llegaron al lugar, sí que se sabe que en 
los primeros días de la fundación de 
las colonias de los nuevos Países Bajos 

hubo batallas entre holandeses y tribus nativas locales. 
La única referencia a Sleepy Hollow es un documento del 
siglo XVII que menciona al lugar como Slapershaven, cuya 
traducción literal es «Puerto durmiente». Slapershaven y 
todo el territorio de la colonia holandesa pasó a manos de 
la corona británica sobre el 1665, pasando a llamarse North 
Tarrytown. Washington Irving, se inspiró en los paisajes y 
lugares de este lugar de Estados Unidos para escribir el re-
lato que lo llevaría a la fama, la leyenda de Sleepy Hollow. 
En esta leyenda el jinete sin cabeza es un personaje clave 
junto con el joven y supersticioso profesor Ichabod Crane. 
No se sabe mucho sobre la identidad de este misterioso 
y aterrador jinete. Por un lado, se piensa que es un sol-
dado desconocido que perdió la cabeza por un cañonazo 
durante el transcurso de la Guerra de la Independencia 
norteamericana. Este jinete va en busca de su cabeza 
atacando a todo aquel que se interponga en su camino. 
Por otro lado, podría señalar a uno de los protagonistas 
de un  triángulo amoroso formado por Ichabod Cra-
ne, Katrina Van Tassel y Abraham «Brom Bones» Van 
Brunt. 
Ichabod desaparece en «misteriosas circunstancias» 
dejando tras de sí su caballo, su sombrero y una mis-
teriosa calabaza destrozada en el lugar y, «Brom Bo-
nes» se casa con Katrina.
Lo cierto es que anteriormente ya existían varias 
versiones y leyendas de jinetes sin cabeza, concre-
tamente en Irlanda. Dicho jinete es conocido como 
Dullahan y cabalga a lomos de un caballo negro. 

través de la fi nestreta ella escolta les premisses, rao-
na una resposta i fi nalment la vomita pel forat, amb 
la seguretat que dona l’experiència de dotze anys de 
sacerdoci laic, de xafarderia aconfessional, amb la se-
guretat que darrere l’envà ningú no l’escolta.
Dins la gàbia lluminosa la nostra protagonista tecle-
ja enfurismada, redacta documents d’altes i baixes, 
calcula mensualitats, consulta el seu facebook per 
comprovar per enèsima vegada que no hi ha reac-
cions a la foto que va penjar abans d’ahir. La vida no 
li va concedir la gràcia de la bellesa ni de la simpatia 
ni de l’empatia, ni l’habilitat per superar els estudis 
més complexos. I així ha anat cremant els anys, entre 
l’avorriment i la soledat, entre la frustració i la resig-
nació, entre ordinadors i animals de companyia.
Dins el cubiculum a la Lucía sempre se la veu atrafe-
gada, inquieta, submisa. Ja fa mesos que en Joan li 
vol parlar però mai no troba el moment idoni. El vidre 
que els separa és insalvable, la fi nestreta un forat còs-
mic per on s’escola el seu escàs valor i la seva minsa 
determinació. Cada dia quan surt de casa en Joan 
pensa - avui li parlaré - però a mesura que s’apropa al 
seu desig, la suor i la covardia l’envaeixen suaument, 
una fi na capa de seda negra cobreix l’esperança que 
posseïa pocs minuts abans, alguns dies abans, massa 
setmanes abans.
I avui torna a mirar-la de reüll amb el cap una mica 
cot, sense esma per aturar-se un instant i dir-li bon 
dia i preguntar-li que és de la seva vida, i esbrinar les 
seves afi cions i gustos i demanar-li per sortir a fer el 
got o si li vindria de grat acostar-se al cinema.
I també avui la Lucía aixeca el cap i veu a passar en 
Joan i també, com cada dia, espera amb anhel que 
ell s’aturi i es dirigeixi cap a la fi nestreta i la convidi 
a fer el got o, encara millor, la convidi al cinema on 
ella li agafarà la ma i li explicarà els seus gustos i 
inclinacions, els seus desitjos i les seves fòbies. I en 
un moment màgic li confessarà quants anys fa que 
l’estima en secret; i ell somriurà com si fos l’home més 
feliç de la galàxia i amb tendra delicadesa estrenyerà 
una mica més la seva mà i lentament aproparà els 
seus llavis…
I com ahir, com avui i com demà, el vidre fred marcarà 
l’esdevenir de les seves vides paral·leles que mai es 
creuaran, de dos desitjos que romandran incomplets, 
de dues personalitats destinades a complementar-se 
però que mai ho faran perquè hi ha muralles de vidre 
que cap destí pot esfondrar.

Santi B. I P./Febrer 2020

Halloween
Ho sabies...

1- Al Japó no hi ha color verd als semàfors, el substi-
tueix el color blau. Fins fa un mil·lenni no existia una 
paraula en japonès per referir-se al color verd, que era 
considerat blau (ao en japonès). Finalment van ano-
menar al verd “midori”, però, visualment, els japone-
sos seguien sense distingir el blau i el verd.
2- A Bulgària diuen que sí movent el cap de costat i 
diuen que no movent el cap de dalt a baix, al revés que 
en gairebé tot el món.
3- La Sagrada Família de Barcelona és considerada 
com la construcció més lenta del món ja que es va ini-
ciar l’any 1882 i encara no s’ha acabat. Podem dir que 
està trigant més temps que les piràmides d’Egipte. 
4- Al Marroc i d’altres països islàmics hi ha farmàcies 
que utilitzen el símbol de la lluna en comptes de la 
creu verda. 

Laura H. i Aminata D./Instrumental

Dullahan es tan aterrador como el jinete del relato de 
Irving, pues la cabeza de Dullahan tiene una horri-
ble sonrisa de oreja a oreja y cuando cabalga la lleva 
siempre bajo uno de sus brazos. En Escocia, el jine-
te sin cabeza se llama Ewan, un escocés que murió 
decapitado en una batalla entre clanes en la Isla de 
Mull. La muerte le llegó cuando iba a ser nombrado 
jefe de su clan, y tanto Ewan como su caballo se 
aparecen en los alrededores del lugar donde murió. 
Los hermanos Grimm también tienen relatos simi-
lares sobre jinetes sin cabeza. En Alemania tam-
bién hay más versiones que las de los hermanos 
Grimm, una de ellas presenta al jinete sin cabeza 
como una especie de justiciero que va a la caza 
de criminales y asesinos, y en otra es un infernal 
cazador con jaurías de perros negros con lenguas 
de fuego.

Joana C, Jihad B i Amina B./Instrumental

Infranquejable
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Why to become a local Guide ?
Travel to know, to live and to take photos of the cor-
ners of our world and take advantage of today’s me-
dia to show other travellers or internet users the pla-
ces, the customs and the people with pictures and 
reviews of everything you’ve seen from these places, 
it is always an added pleasure during and after the 
journey.
A single image can be viewed by thousands of people 
who by curiosity or necessity search the areas where 
you have uploaded the image.
Who has not used the internet on some occasion to 
fi nd a photo of somewhere. Those photos have been 
posted by local guide ...
Local Guide, Why not

També podria titular-se 
»L`Anunciació» aques-

ta fi na cançó plena 
d´espiritualitat, tant per 
la lletra com per la mú-

sica, les mares la canten 
per a fer agafar el son 
al fi llet en el bressol, i 
els grans la repeteixen 

evocant records de la ja 
llunyana infantesa.

Diu així:

Les dones deien que el que li passava
era que es feia gran i que aquells mals
es curaven casant-se i tenint criatures.
L’Elionor, d’acord amb la molt sàvia 
predicció de les dones,
va créixer, es va casar i va tenir fi lls.
El gran, que era una noia , 
feia tot just tres hores
que havia complert els catorze anys
quan va posar-se a treballar.
encara duia trenes
i deia : “sí, senyor”, i “bones tardes”.

“ L’Elionor”, Miquel Martí i Pol

Virgínia/Català B1

La mare de Déu,
quan era xiqueta,
anava a costura.
a aprendre de lletra,
amb son coixinet
i la cistelleta.
En el cistellet,
duu quatre pometes,
un bocí de pa,
també avellanetes,
hi portava nous
i alguna panseta.
En feia fusets,
en teixia beta
i amb un coixinet,
ne feia punteta.
El coixí era d`or,
les puntes de seda.
Ella n`ensenyava
a dues santetes:
a Santa Susanna
i a Santa Pauleta.
En un llibret d´or,
prenia de lletra.
Els àngels cantaven
«Garindó ,garindeta!»
Estant retirada
en una cambreta,
l’àngel hi va entrar
per la fi nestra:
-Déu vos guard, Maria,
de gràcia sou plena.
La nit de Nadal
parireu Vós, Verge;
en tindreu un noi
bonic com l`estrella,
serà Vostre fi ll,
serà fi ll de Verge.
Per nom es dirà,
per nom s`anomena,
per nom Salvador
de cel i de terra.
Es dirà Jesús,
rei del cel i terra.

Perquè convertir-se en Local Guide?
Viatjar per conèixer, viure i fer fotos dels racons del 
nostre món i aprofi tar els mitjans d’avui dia per do-
nar a conèixer a altres viatgers o usuaris d’internet 
els racons, les persones i els costums amb imatges i 
algunes ressenyes de tot allò que has vist, d’aquests 
llocs que has visitat. Sempre és  plaer afegit durant i 
després dels viatges.
Una sola imatge pot ser visualitzada per milers de per-
sones que per curiositat o bé necessitat fan consultes 
de les zones on has penjat les teves imatges.
Qui no ha utilitzat internet en alguna ocasió per bus-
car alguna imatge d’algun lloc? Aquelles fotos han es-
tat penjades per un Local Guide...
Local Guide, per què no?

Xavi Oliver/Anglès III

Si querías salir adelante en la Edad de Hierro en la Europa Central debías utilizar 
una estrategia que aún funciona en la actualidad, vestirse para impresionar y 
hacer fi estas con barra libre de alcohol. La gente celta pre-romana practicó lo que 
la arqueóloga Bettina Arnold llama ‘festines competitivos’ en los que la gente con 
un nivel social y un estatus político trataban de superarse en festines los unos 
a los otros. 
Uno de los elementos que demostraban el estatus social era la cerveza. La cer-
veza fue la bebida de los bárbaros, mientras que el vino era más para la élite, 
especialmente si vivías cerca de una ruta comercial.
Las uvas aún no habían sido introducidas en Europa central, por lo que la im-
portación de vino de uva mostraba un mayor estatus social. Los celtas también 
hicieron su vino con base en miel, o hidromiel, aderezado con hierbas y fl ores, 
que habría sido más caro que la cerveza pero menos que el vino de uva.
También hicieron una cerveza de trigo o lúpulo de cebada que podía ser mez-
clada con el hidromiel o consumido solo, pero tenía que ser consumido poco 
después de haberse elaborado. 
Para la clase alta, la cantidad de alcohol consumido era tan importante como 
la calidad. 
Junto con su afi ción al alcohol, según los griegos y romanos la población 
celta de este periodo se favorecía con adornos llamativos, telas brillantes y 
de rayas.
Pese al paso del tiempo podemos comprobar que la sociedad no ha cambiado 
tanto en su afán de aparentar y de imponerse según su clase social. Al pare-
cer no hemos olvidado el refrán que dice “la indumentaria  hace al monje”.

Manuel Cobo/Instrumental

GuideLocal

cerv� aLa

La Mare
deDéu

Remei C./Català B1
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L’Elionor tenia
catorze anys i tres hores
quan va posar-se a treballar.
Aquestes coses queden
enregistrades a la sang per sempre.
Duia trenes encara
i deia “sí, senyor” i “bones tardes”.
La gent se l’estimava,
l’Elionor, tant tendra,
i ella cantava mentre
feia córrer l’escombra.
Els anys, però, a dins la fàbrica
es dilueixen en l’opaca
grisor de les fi nestres,
i al cap de poc l’Elionor no hauria 
pas sabut dir d’on li venien
les ganes de plorar
ni aquella irreprimible
sensació de solitud.

Elionor

una mica de tot
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Personalment, m’agrada seguir comptes de Twitter. 
Twitter és una xarxa social on els usuaris difonen in-
formació, sigui promocional o no, en piulades. Una 
piulada és un comentari que es fa a Twitter. Segueixo 
un compte que es diu @YofuiaEGB, aquest compte fa 
diverses piulades al dia.
L’EGB va marcar els alumnes de tres dècades: els 70, 
els 80 i la meitat dels 90.
Sóc de la generació del 78, del segle passat, de la gene-
ració del baby boom. Han passat 42 anys de la nostra 
arribada, tants anys com té la Constitució Espanyola.
Mentre estic fent aquest article, estic revisant les piu-
lades del compte que us he comentat anteriorment.
Parlen de la mítica sèrie “V”, recordeu la Diana i els 
ratolins?. També hi ha una piulada felicitant el Tom 
Selleck, que va fer la mítica sèrie de “Magnum”.
Antigament, vèiem el que feien a la televisió (La 1a, 
la 2a i TV3). Enguany, tenim un gran ventall de pla-
taformes com: Netfl ix, HBO, Movistar+, PrimeVideo, 
Filmin, Sky iRakuten TV, entre d’altres. Tenim tant 
contingut, tanta informació...

Si us atureu i penseu, podreu 
veure l’evolució que han fet les 
noves tecnologies els darrers 
anys. Fins al punt que s’han 
convertit en una nova addicció. 
Aquesta, fa referència a la neces-
sitat d’estar connectat al telèfon, 
al WhatsApp, a les xarxes socials, 

als videojocs, a Internet, a xats, etc.
Però, estimat internauta: has arribat fi ns aquí, no sa-
bem com, però sí. Tingues en compte aquestes frases 
cèlebres:

l “El espíritu humano debe prevalecer 
sobre la tecnología.”-Albert Einstein.

l “La tecnología no es nada. Lo impor-
tante es que tengas fe en la gente, que 
sean básicamente buenas e inteligentes, 
y si les das herramientas, harán cosas 
maravillosas con ellas.” -Steve Jobs.

Malgrat pertànyer a diferents àmbits i èpoques, Albert 
Einstein i Steve Jobs atribuïen el seu èxit a la mateixa 
qualitat personal. 

Si t’ha agradat l’article, pots 
repiular, posar m’agrada, like 
o compartir.

Utilitzem cookies pròpies 
i de tercers per millorar 

l’experiència i servei.  En navegar o utilitzar els nostres 
serveis accepta l’ús que en fem d’elles. Podeu canviar 
la confi guració de galetes en qualsevol moment.(ALER-
TA, ESTEU VIGILATS!!)

(Cristina Pacheco i Julià) però em podeu dir Cortana, 
Siri, Alexa o S Voice.

Per cert, faig Anglès II i dedico aquest post als meus 
companys i a la meva professora Marta.

Cristina P./Anglès II

Podria dir que no sóc molt activa en xar-
xes socials, però m’agrada fer-hi un cop 
d’ull, de tant en tant. Us puc assegurar 
que tinc compte de Twitter, Facebook, Instagram, Snapchap, LinkedIn i aplicacions 
instal·lades com Telegram, Messenger o WhatsApp. Veient tot el que tinc instal·lat, potser 
sí que estic força connectada, no creieu, companys?

Did you Know Dance have many health benefi ts?...

10 dance health benefi ts

1. Stronger heart
Dance increases the heart rate and improves lung ca-
pacity. The American Heart Association recommends 
to dance to reduce the risks of heart diseases.

2. Fight Alzheimer 
A study, published in The New England Journal of 
Medicine, says that  dance frequently improves men-
tal activity.

3. More memory
Dance also increases  the volumen of the hippocam-
pus, the part of the brain that controls the memory.

4. It helps  lose weigth
Dance is an aerobic activity as powerful as jogging or 
cycling.

5. Lowers cholesterol
Being  an aerobic exercise, therefore, reduces the bad 
cholesterol and increases the good one.

6. Osteoporosis antidote
Dance is the best to strengthen the bones without da-
maging the joints.

7. Flexibility, strength and endurance
Dancing helps keep the body free of injuries

8. It eliminates stress
It stimulates the endorphin production and elimina-
tes feelings of isolation.

9. It makes you feel more energetic
A Study published by  “the Scholarly Publishing and 
Academic Resource Coalition”, says that,  one dance 
class a week improves your physical performance and 
energy levels.

10. Dance helps people socialize 
It´s ideal to meet people and interact. For some scien-
tists, dances are the human equivalent to the courts-
hip of birds.

Let’s dance everybody!!!

Tonia S./Anglès III

Raymy dog NOMove the skeleton!!

and health

Move the skeleton!!

and healthDance
NO

M’agrada
NO

This is my story with a Labra-
dor Retreiver. Three years 

ago I began to work in 
a house where two old 

women lived. There I met 
Ray a Labrador Retrevier. He 
was a good affectioned and 
quiet dog. I fell in love with 
him on the fi rst day. Two years 
and a half later one of the two 

old women’s grandaughter deci-
ded to take her grandmother in an old 

people’s home. I lost my job and  Ray was there alone. 
Every day the grandaughter of the old women went to the 
house to take care of him. But one day the grandaughter 
moved to another house and couldn’t take care of him 
anymore. Ray was left alone for more than a week and 
with very little food. One day I called the granddaughter 
and she told me the dog was suffering and if I could look 
after him. At fi rst I was reluctant to have any pets and I 
thought about all the duties you have when you have a 
dog ( taking him for a walk,vet  and food expenses…) But  
I fi nally came to a decision and I told the granddaughter 
that I would take care of him. That was the best decision 
in my life and now me and Ray are happy together. Thank 
you Ray for being in my life. 

Joana Colon/Anglès I 

&Fruit 
vegetables

Fruit and vegetables are healthy and nutrient-rich food
Nutrition experts advise to eat 5 pieces of fruits and vegeta-
bles everyday.
What to do when the fruit is very ripe? Throw it to the 
trash? Noo !! Here are some ideas to take advantage:
STRAWBERRIES: store in a plastic bag and freeze, another 
day they can be put into fruit smoothies, jams, ice cream ...
APPLES: This fruit lasts a long time, when they are ripen they 
change the texture and the taste is sweeter. You can make 
apple,biscuits,  jams, compotes or milkshakes.
BANANAS, when ripe they turn brown and their texture is 
soft. Biscuits, compotes, or even skin masks can be made.
Another alternative is to cut all the fruit and make a good fruit 
salad or to freeze the fruit to make smoothies another day.
Now I will explain how to prepare an easy smoothie with ba-
nana, apple, pear and orange:
- Put all the chopped fruit in a bowl and mix it with the mixer. 
Add sugar to taste.
What do you think of my article?  Can I help you?

Paqui C./Grup Conversa

una mica de tot
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Ingredients:
l 300 g of carrots
l 160 g of flour
l 2 eggs
l 1 tbl spoon of baking powder
l 100 g of brown sugar
l 110 ml of olive oil
l 1 tbl spoon of cinnamon
l Powdered sugar to sprinkle over the muffins

Method:
Grate the carrots and put them aside.
Cream the eggs and the sugar and add the olive oil 
little by little.
Add in the sifted flour, the baking powder, the carrots 
and the cinnamon and mix all the ingredients
Grease the moulds and sprinkle them with flour. Re-
move the rest of the flour by turning them upside 
down.
Distribute the dough in the moulds up to 2/3 of its 
height.
Bake the muffins in the oven for 30 minutes at 180º. 
Check if they are properly baked with a stick.
Once cooled sprinkle them with powdered sugar.

Piedad M./Anglès I

Ingredients:
l  750 gr. of eggplants
l  2 large onions
l  1 garlic clove
l  250 gr. of White beans or red beans
l  200 gr. of tomato
l  1 teaspoon of cinnamon
l  Pepper / salt / nutmeg
l  150 gr. of sour cream or yogurt
l  Grated Parnesan cheese
l  1 egg

Method: Cut the eggplants into long slices and put 
them with salt. Cut the onions and the garlic in little 
pieces and fry with the beans, the tomato, the cinna-
mon and the pepper for a few minutes.
Mix everything and mash it with a  fork
Preheat the oven at 180º.
Cook the eggplants in a pan. To make the Musaka, put 
a layer of eggplants and another of the bean mix. Finish 
with a layer of eggplants.
In a bowl mix the cream or yogurt, the nutmeg, the egg 
and the pepper. Put it on top of the musaka, and finally 
cover it with the Parmesan cheese.
To finish put it in the oven for about 40 minutes.

Have a nice meal!!!

Ingredientes:
l  750 gr. de berenjenas
l  2 cebollas grandes
l  1 diente de ajo
l  250 gr. de alubias blancas o rojas
l  200gr. de tomate
l  1 cucharadita de canela
l  Pimienta / sal / nuez moscada
l  150 gr. de crema agria o yogurt
l  Queso Parmesano rallado
l  1 huevo

Elaboración: Cortar las berenjenas en láminas alarga-
das y poner con sal. Cortar  las cebollas y el ajo en tro-
zos pequeños y freír con las judías, el tomate, la canela 
y pimienta durante unos minutos.
Mezclarlo todo bien y chafarlo con un tenedor.
Precalentar el horno 180º.
Cocinar las berenjenas en una sartén. Montar la Mu-
saka poniendo una capa de berenjenas y otra de la mez-
cla de alubias. Terminar con berenjenas.
En un bol mezclar la crema o yogurt , nuez moscada, el 
huevo y pimienta, poner encima de la musaka y cubrir 
con  el queso Parmesano. 
Para  finalizar hornear durante unos 40 minutos.

¡Buen Provecho!

Amalia Joya D./ Anglès III

Ingredientes:
l Cebolla cordada
l Garbanzos
l Nabos blancos
l Calabacines
l Calabaza
l Zanahorias

Elaboración:
Poner en una olla un poco de aceite, una cuchara-
dita de mantequilla, un poco de cúrcuma, jengibre, 
pimentón, y rehogar todo con la carne de cordero que 
habremos salpimentado previamente.
En otra olla con agua, se pone el perejil y los garban-
zos a hervir hasta que veamos que empiezan a estar 
tiernos. Es el momento de añadir las verduras y dejar 
cocer.
Nos quedará preparar el cuscús. Esto lo podemos ha-
cer al vapor en una cuscusera o similar, o bien hacerlo 
con agua hirviendo. 
Entonces ya podemos servir el cuscús con verduras, 
o bien mezclando todos los ingredientes y sirviéndolo 
en platos individuales, o sirviendo el cuscús por un 
lado y las verduras por otro, para que cada uno se 
sirva al gusto

Meriem B./Castellà I

Ingredients:
l 500 g White cheese
l 100 g  of cornstarch
l 150 g of sugar
l 75 g of currants
l 3 eggs

Method:
Mix the cheese and the sugar and add the eggs one by 
one until well combined.
Add the cornstarch and the raisins and batter.
Once the dough is smooth, place it in a greased mould.
Put it in the oven at 160º for 40 minutes

Victoria F./Anglès II

Carrot Muffins

Vegetarian 
eggplant musaka

Musaka vegetariana 
de berenjenas

Cheesecake

Orange Duck

Cuscús con verduras

Receptes 
de cuina

It’s an international dessert, very loved by everyone be-
cause it’s easy to make and delicious!

Ingredients:
l 600ml of milk. Fresh milk from ‘Cal Corralé’ is perfect 
to make it.
l 4 fresh eggs
l 100g of sugar
To caramelize the sugar:
l 100g of sugar
l 80ml of water
l 10 drops of lemon juice 

Method:
1. Preheat the oven at 190ºC.
2. To caramelize the sugar: put all the 
ingredients needed in a small pot, warm 
it up and blend it until it becomes dark.
3. Put a little bit of the caramelized su-
gar in each mould.
4. In a bowl, mix the eggs with the su-
gar and the milk.
5. Fill the moulds and cover them with 
aluminium foil.
6. Put the moulds in a tray with some 
water and leave it in the oven for 45 mi-
nutes.
7. Remove the tray from the oven and 
let it cool down. 
8. Serve it cold with a little bit of cream 
or some strawberries and enjoy!

Bon appetite! 

Lourdes L. i Montse T./Anglès II

Custard Recipe 
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(serves 12) 

(serves 9) 

l Carne de cordero
l Un poco de perejil
l Aceite de girasol y aceite de oliva
l Sal, cúrcuma, jengibre, pimen-
tón, pimienta negra (no mucha 
cantidad)
l Mantequilla natural de vaca

Ingredients:
l A duck cut into pieces.
l Four (4) or five (5) oranges.
l A glass of orange juice.
l A small tomato.
l Red pepper.
l A little onion.
l A cinnamon stick.
l A bay leaf.
l A small glass of Cointreau.

Preparation:
Put the duck into a casserole and add all the ingre-
dients. When the duck is well-roasted ( after two hours 
or so) add the oranges cut into pieces and the orange 
juice.
Strain the broth with the chinese strainer and wait un-
til the sauce reduces a little and you will be ready to 
eat it.

Imma C. i Cristina P./Anglès II



32

Ingredientes:
l 300 g de zanahorias
l 160 g de harina
l 2 huevos
l 1 cucharada de levadura
l 100 g de azúcar
l 110 ml de aceite de oliva
l 1 cucharada de canela
l Azúcar glas para espolvorear

Preparación:
Raspar y rallar las zanahorias. Reservar.
Batir los huevos con el azúcar hasta que estén blan-
quecinos y añadir el aceite poco a poco.
Incorporar la harina tamizada con la levadura. Agre-
gar las zanahorias junto con la canela y mezclar todos 
los ingredientes.
Engrasar los moldes con aceite y espolvorearlos con ha-
rina. Eliminar el sobrante poniendo el molde boca abajo.
Repartir la masa en los moldes hasta 2/3 de su altura.
Cocer los muffi ns en el horno a 180º hasta 30 minu-
tos. Comprobar con un palillo si está cocido.
Dejar enfriar y espolvorear con azúcar glas.

Piedad M./Anglès I

Ingredients:
l 800 g of potatoes
l 2 onions
l 16 tablespoons og chickpea fl our
l 250 ml of olive oil

Method:
Cut the potatoes and the onions in small pieces and 
fry them separately until they are golden brown.
Put the chickpea fl our in a bowl and add the water 
little by little, until we get a texture similar to that of 
the egg. Add the potatoes and the onions to the dough 
until well mixed. 
Put the mixture into the muffi ns moulds. Place it in 
the oven and bake it for 25 to30 minutes.
ENJOY

Bernat Pardenilla/Anglès II

Ingredients:
l 600g de pèsols amb tavella o 200g si no en tenen 
l 1lluç de palangre d’1 kg 
l 1manta d’espàrrecs blancs frescos.
l ¼ d’una colifl or blanca petita (aprox.200g) 
l 4 ous  bullits  
l 5 grans de pebre negre sencers 
l Una mica de julivert  
l unes fulles de llorer  
l farina  
l oli d’oliva 
l oli de gira-sol
Demaneu  al peixater que us prepari el lluç de la ma-
nera següent: 
Primer, que us en tregui l’espina, amb les aletes , a 
banda. Demaneu que us tregui  les ganyes  i els ulls. 

Que us deixi 
els dos lloms 
sencers .
Peleu  els 
e s p à r r e c s 
blancs. Les 
peles , po-

seu-les dins una olla amb un all sense pelar, els grans 
de pebre negre i un parell de fulles de llorer. Afegiu -hi 
un raig d’oli d’oliva i deixeu que arrenqui el bull. 
Afegiu-hi el cap i les espines del lluç, i deixeu que bulli 
suaument durant 20-25 minuts. Si heu comprat els 
pèsols amb tavella, quan faltin un parell de minuts 
afegiu les peles al fumet perquè agafi  sabor i color. El 
julivert, poseu-lo al brou quan ja no sigui al foc.

Fàtima/Català B1

Lluç a la basca

Magdalenas 
de zanahoria

Vegan omelette
Ingredients:
l 280 gr. de sucre glaç
l La ratlladura d’una taronja (sense la part blanca)
l 400 gr. de pastanagues ratllades
l 4 ous
l 240 gr. d’oli de gira-sol
l 250 gr. de farina de rebosteria
l 2 culleretes enrasades de bicarbonat
l 2 culleretes enrasades de llevat químic en pols
l 1 ½ cullereta de canyella en pols
l ½ cullereta de nou moscada molta 
l ¼ cullereta de sal

Farcit:
l 80 gr. xocolata blanca
l 70 gr. de mantega a temperatura ambient
l 400 gr. de formatge cremós (tipo Philadelphia)
l 30 gr. de suc de taronja 
l 50 gr. de sucre glaç

Elaboració:
1. Preescalfeu el forn a 180º. Prepareu un motllo des-
muntable de Ø 22cm, greixeu la base i les parets late-
rals amb mantega.
2. Poseu el sucre glaç i la ratlladura de la taronja jun-
tament amb els ous i l’oli de gira-sol  i remeneu fi ns 
que estigui tot ben integrat.
3. Afegiu la farina, el bicarbonat, el llevat químic, la 
canyella, la nou moscada i la sal, torneu a remenar 
fi ns que torni a estar tot ben integrat.
4. Per últim afegiu les pastanagues ratllades i barre-
geu bé.
5. Aboqueu la massa al motllo i el poseu al forn du-
rant uns 60 minuts. Podeu anar comprovant si esta 
fet punxant amb un escuradents, si aquest surt net, 
ja està a punt.
6. Deixeu refredar el pastís dins del motllo durant 20 
minuts i després desemmotlleu sobre una reixeta.

Preparem el farcit:
1. Desfeu la xocolata juntament amb la mantega (bany 
maria o microones), afegiu el sucre glaç, el formatge 
cremós i el suc de taronja .
2. Remeneu bé tots els ingredients manualment o 
amb les varetes de la batedora. Guardeu el farcit a la 
nevera fi ns que s’hagi refredat el pastís.

Muntem el pastís:
3. Obriu el pastís per la meitat i poseu una part del 
farcit. La resta que us ha quedat la poseu per sobre 
del pastís. Si voleu podeu afegir unes nous picades 
per sobre.
A menjar!!!! 

Rosa S./Anglès II

Pastís de 
             pastanaga

Ingredients:
l 1 plain yogurt
l 3 eggs 
l Sugar  (two measures of yogurt)
l Flour (three measures of yogurt)
l Olive oil (one measure of yogurt)
l 1 sachet of baking powder 
l Butter to spread onto the mould

Elaboration: 
1. Empty the yogurt into a small bowl so you can use 
the yogurt container to measure the amounts. Preheat 
the oven to 180º for about 10 minutes, the time you 
need to make the dough.
2. Put two measures of sugar and the three eggs in a big 
bowl. Beat them with the rods. Add the oil to the yogurt 
and continue beating. It is important that the mixture 
is free of lumps.
3. Place a strainer just above the bowl and add the 
measures of yeast and fl our, so that they pass through 
it (This process is called sieving and allows these in-
gredients to be added to the mixture without weighing 
down and avoiding lumps).
4. Beat a little more until the ingredients are well inte-
grated. Line the mould with vegetable paper or smea-
ring it with a little butter. You can do it with a kitchen 
brush and it is advisable to leave the butter a few minu-
tes out of the fridge so that it is not too hard.
5. Pour the dough into the mould and place it in the 
oven at a medium height, and bake it at 180º for 30 
minutes.

Antoni G. i Tere C./Anglès II

Sponge cake recipe
Low diffi culty                         
Cooking time: 45 minutes
Portions: 6 (depending on mould size)

Ingredientes:
l  250g of fl our
l  15g compressed yeast (of bread)
l  10g of salt
l  25g of butter
l  1 egg
l  30g of sugar
l  1 lemon
l  3 tablespoons of milk
l  ½ anissette glass

Elaboración: 
In a bowl mix the yeast with the milk and  the salt. 
Then add the fl our and knead it until you get a soft 
ball. Next cover it with a cloth and leave it near a 
warm place until the dough increases until approxi-
mately the double.
Put the rest of the fl our on the worktop forming a cir-
cle and place the margarine, the anissette, the zest 
from lemon and the yeast in the middle. Use your 
hands to work the dough until it feels smooth. Then 
make small balls and with the help of your fi ngers 
make a hole in the middle. 
Place the fritters on a tray with some fl our and cover 
them with a cloth. Let them rest in a warm place until 
they have increased in volume . Put them carefully 
(they are very soft) in a frying pan with plenty of hot 
oil, use a metal spatula to do so. When brown ,take 
them out , let them drain for a moment and then add 
the sugar.
To serve them, put them on a tray with a paper lace.
Note. These fritters should get a dark brown 
colour,otherwise they may be raw . They cook very fast.

Pere C. i Xavi M./Anglès II

Empordà fritters

(12 unidades) 

Receptes 
de cuina
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una mica de  dansa

Danses 
      tradicionals

europees

a Oceania
Danses 
      tradicionals

Danses tradicionals
asiàtiques

DansaDansafolklòrica

A través de la difusió del rugbi a altres països del món 
s’hi ha fet conèixer internacionalment l’haka, una 
dansa tradicional guerrera maori que fan els espor-
tistes neozelandesos davant dels seus contrincants 
abans del partit. El conjunt de danses tradicionals 
maoris es troben a la kapa haka, que a més de la 
citada haka n’inclou d’altres com la waiata-a-ringa, 
tititorea, poi, etc. Altres danses tradicional d’Oceania 
són, per exemple, l’hula (Hawaii) cailao (Uvea), sipi tau 
(Tonga).etc.
Un haka és un ball tradicional de grup d’origen mao-
ri, però hom sol referir- se amb aquest nom concreta-
ment a la dansa de guerra maori. Actualment se sol 
veure abans de cada partit amb els All Blacks, l’equip 
nacional de rugbi de Nova Zelanda.

Rosa P./Instrumental

A Europa abunden les danses tradicionals populars, 
moltes d’elles han estat integrades a la dansa clàssi-
ca, sovint d’una manera més refi nada o estilitzada, 
en especial a l’anomenada dansa de caràcter, dins del 
clàssic. És el cas de la tarantel·la i de la polca, per 
exemple. A la Península Ibèrica, algunes, com el bole-
ro, van passar pel tamís del clàssic a l’escola bolera. 
La dansa clàssica espanyola inclou l’escola bolera, a 
més de fl amenc refi nat o estilitzat, a la dansa clàssica. 
Aquestes danses tradicionals, tant si han estat inclo-
ses a danses acadèmiques com si no, es ballen també 
en manifestacions culturals populars diverses. 
Alguns exemples de danses tradicionals europees 
són el kalamatianos (Grècia) , la muiñeira (Galícia), 
les danses basques, la gavota (Bretanya), la sevillana 
(Andalusia), etc. A Occitània els balls i danses tradi-
cionals són molt abundants i a més, en els darrers 
anys ,hi ha cada cop més associacions i moviments 
que es dediquen a difondre’ls i a recuperar els que 
estaven gairebé oblidats. Alguns exemples de danses 
tradicionals occitanes són la borrèia (ballada de nord 
a sud d’Occitània, a tot el centre), les farandolas i ri-
godons a la costa mediterrània i els congòs i rondèus 
a l’atlàntica. 
A Barcelona, a la plaça del Rei, cada setmana es tro-
ben ballarins de diferents nacionalitats per a mostrar i 
intercanviar les danses tradicionals que coneixen dels 
seus respectius països, com l’scotish, el fandango, etc.

Teresa/Instrumental

Les danses folklòriques, danses tradicionals o danses 
populars són danses pròpies de la cultura popular 
d’un país o d’una comunitat de persones, i que s’han 
anat transmetent de generació en generació. Tenen 
diverses característiques:

l La música que les acompanya és tradicional.
l Les executen persones sense (o amb poca) prepara-
ció professional.
l Es ballen en activitats socials.
l No estan dissenyades per a ser representades en 
un escenari, tot i que algunes es poden arranjar amb 
aquest fi .
l L’execució està basada més en la tradició rebuda 
que en la innovació, tot i que  les tradicions folklòri-
ques varien amb el temps.
l Els nous dansaires aprenen la dansa observant els 
vells, o rebent-ne l’ajuda.
l A vegades els ballarins vesteixen indumentària tra-
dicional.

Als països Catalans les danses folklòriques més cone-
gudes són la jota i la sardana; altres exemples són les 
danses ballades pels esbarts dansaires.
Amb el temps algunes danses tradicionals s’han per-
dut, altres s’han conservat. El problema més gran de 
les danses populars és que pel fet de ser -ho rarament 
se’ls ha donat prou importància  com per a documen-
tar-les per escrit, com ocorre també de vegades amb  
la recepta d’un plat popular (com l’allioli), la melodia 
d’una cançó (com el Caga Tió) o el text d’una obra 
de teatre (per exemple, Els Pastorets). A Catalunya 
existeix des de 1950 l’Obra del Ballet Popular per a 
conrear i a difondre la dansa  tradicional catalana i 
intentar així evitar que amb el temps es perdi.
La majoria de danses tradicionals tenen fi nalitat fes-
tiva. Moltes acompanyen o acompanyaven en origen 
tasques feixugues, quotidianes o puntuals, o mo-
ments socials o personals importats, com la verema o 
un casament. Algunes tenen origen guerrer i d’altres 
religiós, ritual, màgic o místic, aquestes darreres po-
den ser usades perquè els ballarins quedin en un es-
tat de trànsit.
 
Fatima/Instrumental

Inclouen, per exemple, la dansa mohiniyattam, ori-
ginària del sud de l’Índia.

El mohiniyattam, que també es pot escriure mohinia-
attam o mohiniattom, és una dansa tradicional de Ke-
rala, al sud de l’Índia. Es tracta d’una dansa molt ele-
gant escenifi cada per dones. El terme mohiniyattam 
prové de les paraules mohini, que signifi ca «dona que 
encisa els espectadors», i attam, paraula que designa 
moviments corporals sensuals i elegants, podent-se 
traduir, doncs, per «dansa de la dona encisadora».
El tema principal de la dansa és l’amor i la devoció 
envers Déu i normalment Vixnu o krishna en són els 
herois. S’acostuma a escenifi car als temples i té ele-
ments de koothu i kottiyattom. És un drama en dansa 
i en vers. La dansa mohiniyattam es caracteritza  pels 
seus subtils moviments: els malucs  i el tors es mouen 
amb molta suavitat, suggerint el moviment de les fu-
lles  dels arbres i el so de l’aigua dels rius que hi ha 
a Kerala, la seva terra d’origen. A més, els ulls ballen 
amb el propòsit d’encisar la ment sense atraure els 
sentits. Hi ha aproximadament quaranta moviments 
bàsics diferents, anomenats atavukal.
En algunes històries es parla de Vixnu disfressat de 
mohini; en una s’hi explica que va aparèixer disfres-
sat de mohini per allunyar els asuras (dimonis) de 
l’amrita (el nèctar de la immortalitat). D’altres conten 
que Vixnu es va disfressar de mohini per a salvar Xiva 
del dimoni Bhasmasura. És possible que el nom mo-
hiniyaattam s’establís a partir d’aquí. 
Aquesta dansa, que conserva alguns elements de 
dues formes tradicionals de ball del sud de l’Índia, el 
bharatanatyam i el kathakali, va ser inventada a la 
cort del rei Swati Tirunal per Vadivelu, un component 
del Quartet Thanjavur.
El vestit típic d’aquesta dansa és un sari de color 
blanc amb brodats daurats anomenat kasavu. Aquest 
ball es basa en el text clàssic de Hastha lakshanadee-
pika, en el qual hi fi gura la descripció de les mudras 
(expressions gestuals amb el palmell de la mà i els 
dits). 
En la música del mohiniyattam hi ha unes variacions 
en l’estructura rítmica que s’anomenen chollu. La lle-
tra de les cançons és en manipravala, una barreja de 
sànscrit i malaiàlam.

Amina B./Instrumental
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La dansa espanyola és un gènere dins de la dansa 
que inclou quatre modalitats principals: la dansa 
espanyola estilitzada, anomenada també dansa 
clàssica espanyola, l’escola bolera, els balls popu-
lars i tradicionals (dansa de caràcter) i l’escola fl a-
menca. Sovint es parla també de dansa espanyo-
la quan es tracta de clàssica espanyola, sobretot 
perquè els espectacles d’aquesta disciplina poden 
incloure algun ball popular, com ocorre també a la 
dansa clàssica, o de fl amenc, pur o estilitzat. En 
general, al llarg dels segles XX i XXI una tendència 
molt estesa a la dansa és la de barrejar i sumar 
estils, així , la dansa espanyola moderna pot de 
vegades tenir infl uència, i infl uir, a la dansa con-
temporània o la dansa del ventre, per exemple. La 
dansa espanyola ha tingut una forta infl uència a 
la dansa clàssica, no només en ballets sinó apor-
tant moviments com el cambré.
Altres corrents, anomenats puristes, prefereixen 
separar sempre completament els diferents estils.
Els balls tradicionals estudiats a la dansa espanyo-
la depenen de cada escola, però habitualment 
s’entén que han de formar part dels localitzats a 
Espanya. Moltes vegades han estat els balls regio-
nals més coneguts en cada temps, o segons cada 
moda, poden incloure la sardana, la jota i les sevi-
llanes. Però no sempre és així: per exemple, a Ca-
talunya hi ha escoles que consideren que almenys 
cal conèixer els balls i danses dels esbarts dansai-
res catalans i escoles que donen més importància 
al fl amenc, donen prioritat als balls i danses gita-
nes i andaluses.
Al segle XIX i començaments del segle XX era nor-
mal que els ballarins clàssics dels Països Catalans 
tinguessin a més formació en dansa espanyola. Amb 
el temps, de vegades s’ha polititzat el terme, cosa 
que es va agreujar durant la dictadura de Franco 
i una altra vegada posteriorment. Però aquest gè-
nere artístic es va començar a desenvolupar als 
Països Catalans des del segle XV i moltes estrelles 
internacionals de dansa espanyola són catalanes.

Francisco/Instrumental

La majoria de danses no neixen espontàniament, 
sinó que són fruit i part d’una cultura, culta o popu-
lar. Com la llengua, la gastronomia i altres aspectes 
culturals, la dansa evoluciona i s’adapta a diferents 
situacions socials i pot estar infl uenciada per cultu-
res o països que es relacionen amb aquell del qual és 
originària. Poden ser danses tradicionals o, moderna-
ment, danses de «tribus urbanes», no tan localitzades 
en l’espai geogràfi c sinó en un entorn sociocultural, 
com és el cas del hip-hop, per exemple, o del break 
dance, anomenades danses urbanes perquè poden 
aparèixer en grans ciutats diferents del món, en part 
per efecte de l’actual globalització. De vegades, el que 
considerem danses tradicionals són danses que avui 
dia ja no són populars sinó cultes, en el sentit que han 
d’estar apreses en una escola, grup, associació o es-
bart i que es ballen per tradició, però no,  per exemple, 
de manera espontània per tots els presents en una 
festa d’aniversari. 
Les danses populars no tradicionals són els balls 
i danses que avui es ballen espontàniament en sa-
les per ballar (clubs, discoteques, etc.) o al carrer, en 
festes ordinàries o en festes majors, per un mateix o 
en un videoclip, per exemple; i que poden incloure el 
bakalao, la patxanga, la rumba catalana, les esmen-
tades danses urbanes, etc. Les danses populars tradi-
cionals, en dansa i estrictament parlant (tecnicisme), 
són les danses actualment populars que tenen una 
relativa antiguitat, però en el llenguatge comú sovint 
s’empra aquesta expressió per a parlar de les danses 
tradicionals. 
Molts balls de saló eren danses que han perdut popu-
laritat (en el sentit que han passat de moda) amb el 
temps per a passar a ser danses d’escola. De moment, 
però, els balls de saló es consideren en ge-
neral balls més a prop de l’esport musicat 
(com l’aeròbic, per exemple) que de la dan-
sa. Alguns critiquen que els balls de con-
cursos semblen exercicis gimnàstics que 
han perdut la sensibilitat i expressivitat del 
balls tradicionals (tot i que els europeus es ca-
racteritzen precisament per ser força hieràtics) sen-
se arribar encara a la sofi sticació i fi nesa de la dansa 
clàssica. El tango argentí n’és una excepció, i també 
els balls de saló quan són ballats per espontanis en 
envelats, per exemple.
Algunes danses tradicionals populars, amb el temps, 
també poden tendir a dispersar-se i difondre’s. Po-
den ser passades pel tamís dels col·leccionadors de 

danses, que les uneixen o les disposen l’una darrere 
l’altra, o de refi nadors i sofi sticadors. D’altra banda, 
com ocorre amb l’esport, l’artesania i la tecnologia, els 
professionals de la dansa també acumulen cada ve-
gada més coneixement i hi dediquen més temps. De 
l’acumulació, refi nament i aburgesament de danses 
populars europees va néixer, per exemple, la dansa 
clàssica (occidental), que es va estendre a la cultura 
occidental i a la resta del món, de manera que tampoc 
no pot ser considerada avui dia com a local (almenys 
pels occidentals). També es poden considerar univer-
sals les posteriors evolucions de la dansa clàssica, 
com són la dansa neoclàssica, la dansa moderna, la 
dansa postmoderna i la dansa contemporània, així 
com la dansa jazz, la videodansa i la dansa teatre. 
Són danses professionals, que tenen com a fi nalitat 
crear un espectacle per a un públic, i que requereixen 
anys de formació en una acadèmia de dansa per a 
poder ser ballades, a més d’una forma física òptima. 
Una visió més àmplia del món permet descobrir que 
existeixen altres danses clàssiques en nombroses 
cultures a la Terra. Existeix, per exemple, la dansa 
clàssica espanyola, que inclou modalitats de danses 
circumscrites al folklore andalús (com el fl amenc), o 
la dansa del ventre, amb modalitats de danses clàs-
siques i populars de la cultura oriental (àrab, anda-
lusina, turca...). Aquestes danses són ja danses clàs-
siques professionals que poden voler o no mantenir 
encara l’esperit de les danses tradicionals populars de 
les quals provenen, segons la formació i sensibilitat 
del ballarí. 
Actualment, apareixen coreografi es en què es barre-
gen la tècnica del ballet clàssic juntament amb la 

tècnica del contemporani 
i apareix un nou movi-

ment que s’anomena 
neoclàssic. Ara es pro-
dueixen moltes com-

panyies que deixen de ban-
da les peces tradicionals de ballet 

clàssic com per exemple: el Quixot, 
el Trencanous, el Llac del cignes, i do-

nen pas a coreografi es d’aquest estil.

M. Àngels Z./Instrumental

Danses tradicionals
orientals

Les danses tradicionals orientals inclouen balls i danses 
tradicionals a pobles europeus, africans i asiàtics als quals 
hi ha o hi ha hagut una forta cultura àrab a nivell popular. 
Moltes d’elles estan avui recuperades al que es coneix com a 
dansa del ventre, tot i que no totes. Como ocorre a Europa, 
algunes d’aquestes danses s’han estilitzat per a ésser adap-
tades a la més sofi sticada dansa del ventre (equivalent aquí, 
en certa manera, a la dansa clàssica occidental). Aquestes 
mateixes i d’altres es ballen tal qual de manera espontània 
a festes majors i actes populars, algunes s’han recuperat a 
partir de testimonis i documentació gràfi ca i escrita, altres 
es ballen com a dansa folklòrica  en espectacles professio-
nals dirigits a un públic determinat, etc.
Les danses orientals inclouen, entre d’altres, la dansa de la 
safata o Raks al Senneya( Marroc), la dakka o dekka de Mar- 
ràqueix, la dansa awash (a l’Atlas marroquí), la dansa de la 
daga o tissint (Marroc), la dansa del gerro o Raqs al Juzur 
(Tunis), el ball de bastó egipci o Raks Al Asseya (popular-
ment conegut com a saïdi), la dansa de la cassola de fang o 
guedra (dansa dels tuaregs), el tahtib (un altre ball oriental 
amb bastó), la dansa nupcial del canelobre (Egipte), la dan-
sa egípcia de trànsit o zar, el fellahi (Egipte), la dansa gita-
na oriental (o de les ghawazee d’Egipte), el tanoura egipci i 
els dervishes trucs, la dansa de les culleres o Kasik Oyunu 
(Turquia), la dansa d’espasa i escut o Kilic Kalkan (Turquia), 
la dansa horon (Mar Negra), el dabke (Líban, Palestina, Jor-
dània, Síria), la dansa arda (Golf Pèrsic), la dansa de la tú-
nica o Raks al Nasha’ar (Golf Pèrsic) la dansa harbilla, la 
dansa mated, la dansa ouais, ect.

Victòria/Instrumental

DansaDansaespanyola

Tipus deTipus de
dansa
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Origens de laOrigens de ladansa

L’origen de la dansa es pot fer arribar a l’antiguitat, 
quan es feien pantomimes i danses, i encara que no 
en queden testimonis escrits, l’estudi dels pobles pri-
mitius contemporanis fa pensar que els humans més 
primitius devien acompanyar els seus rituals amb al-
gun tipus de moviment  rítmic que es podria conside-
rar un ball o dansa, que podia ser de molt elemental a 
molt ric i sofi sticat.
Al món occidental, va ser en l’antiga Grècia un dels 
primers llocs on la dansa, conjuntament amb la mú-
sica i la poesia , va ser considerada un art anomenat 
mousiké , l’art de les muses. Hi havia una musa com 
a referencia: Terpsícore. Els primers vestigis grecs 
provenen dels cultes a Dionís (ditirambes), mentre 
que va ser en les tragèdies gregues, principalment les 
d’Èsquil , on es va  desenvolupar com a tècnica, amb 
els moviments rítmics del cor.
A Europa, a l’edat mitjana, es feien balls en ocasions 
importants, com per exemple el ballet de Déu. En ge-
neral, però, estaven perseguits per l’Església, que els 
considerava un ritu pagà. A nivell eclesiàstic, l’únic 
vestigi eren les «danses de la mort», que tenien una 
fi nalitat moralitzadora. A les corts aristocràtiques, es 
van donar les «danses baixes», anomenades així per-
què arrossegaven els peus, de les quals es té poca 
constància. Van ser més importants les danses  popu-
lars, de tipus folklòric, com la cercavila i la faràndu-
la, i famoses les « danses morisques», que van arribar 
fi ns a Anglaterra (Morris dances). Altres modalitats en 
van ser carol, l’estampia, el branle, el saltarello i la 
tarantel·la.
Al Renaixement europeu, la dansa va recuperar im-
portància a les corts d’alguns països. A França, per 
exemple, ballaven la gallarda, la pavana i el tourdion. 
En aquesta època, es van escriure els primers tractats 
sobre dansa que avui es conserven, com el “De arte 
saltandi et choreas ducendi” de Dominico Piacenza. 
A començaments del segle XVIII, a Europa predomi-
nava una dansa professional de coreografi a de tipus 
col·lectiu molt notable, va començar a desenvolupar-
se la dansa clàssica a Europa. A França, a les corts es 
ballava la Belle Danse, incloent balls com el minuet, la 
bourrée , la polonaise, el rigaudon, allemande, couran-

te, sarabanda, passepied, gigue, gavotte, etc. A Espa-
ña, alguns balls que van aparèixer van ser la seguidi-
lla, el zapateado, la chacona, el fandango, la jota, etc.
Al segle XIX, va néixer el ballet imperial, amb el qual 
la dansa clàssica va viure el seu moment de màxima 
esplendor. Dels Ballets Russos sorgiria el gran ballarí, 
que paral·lelament  amb Isadora Duncan, obririen la 
porta de la dansa moderna, que posteriorment i grà-
cies a Martha Graham evolucionaria en la dansa con-
temporània. Gràcies al mestre italià Carlo Blasis, el 
ballet acadèmic esdevé un llenguatge estructurat i ela-
borat, fet que comportarà el seu reconeixement inter-
nacional, i que el convertirà més endavant en la base 
del ballet romàntic. Serà, doncs, el moment en què 
es pot començar a parlar específi cament d’història del 
ballet. Quant a l’escola bolera, aquest segle és un pe-
ríode d’esplendor, en què els representants de l’escola 
catalana es consoliden com a fi gures de referència a 
nivell internacional. 
Al Magrib i a l’Orient Mitjà, les danses populars i tra-
dicionals de diferents pobles servirien de base per a 
fer espectacles de cabaret cap als anys 30 i 40 del 
segle XX, generalment per a un públic occidental. Era 
L’època de L’star system hollywoodià i això va mar-
car l’estètica de les ballarines, i en especial la indu-
mentària, i aquesta va infl uir en la manera de ballar. 
Al llarg del segle XX, van anar incorporant desplaça-
ments i altres elements de la dansa clàssica i del jazz, 
a més d’altres danses africanes.  Al segle XXI, les més 
grans estrelles internacionals de la música pop incor-
poren alguns elements de dansa del ventre (també 
anomenada dansa oriental) en les seves coreografi es, 
però només Shakira té veritable formació en aquesta 
dansa.

Jihad/Instrumental

Als països catalans en concret també hi ha diverses 
danses tradicionals, algunes molt conegudes, com la 
sardana, el ball de bastons o el ball de gitanes. D’altres 
són, per exemple, la disfressada de Sant Vicenç dels 
Horts, la bolangera, el tatatí, el ball de bot, la dansa de 
Castellterçol, el ballet de Déu, el ball de Cercolets, el 
ball de la bola, el ball del ciri, la jota de Castelló, el ball 
Cerdà, el ball de Nans, el ball de dames i vells, el ball 
dels salvatges, el ball de cornuts, el ball de les cosses, 
el ball fi guetaires, el ball dels garrofi ns, el ball dels to-
txets, el ball de galeres, el ball de Cascavells, el de la 
civada, el ball de la civada, el ball de Sant Ferriol, el 
ball del d’en Serrallonga, el parado de Valldemossa, el 
ball del Rotlletí, el ball del Triai, l’Indiot, el ball de Tres 
Parts, el ball de collir castanyes, el ball del Racó, el Ga-
lop de Cortesia, les danses de Vilanova, la corranda,  el 

moixiganga d’Olesa, el ball de prims, el ball del rotlletí, 
el ball de Sant Ferriol, el xiriminimí,  el ball del porró, 
l’espunyolet, la jota, la jota de quatre, la malaguenya, 
les valencianes, les seguidilles, el fandango del nord, el 
fandango de cobla partida, el bolero, el copeo, la dansa 
de la Moma, la dansa dels nanos, el ball de bot, el ball 
pagès, etc. 
Als  països catalans, a més dels esbarts dansaires hi 
ha els anomenats aplecs, esdeveniments als quals es 
reuneixen diferents persones (incloent esbarts, però 
no només ells) per a ballar danses tradicional. Els 
aplecs poden ser d’un sol tipus de dansa, com els 
aplecs sardanistes, o incloure’n totes les d’uns llocs, 
com és el cas de l’aplec de Danses dels Pobles de Ma-
riola o de l’aplec de les Danses de la Vall d’Albaida, per 
exemple; o dels llocs de qui s’hi vulgui apuntar, com 
és el cas del Parado de Valldemossa.
Algunes entitats tenen cura que no es perdin com-
pletament els coneixements sobre les danses tradicio-
nals catalanes que han arribat als nostres dies. És 
el cas, per exemple, de l’obra del Ballet Popular i de 
l’Esbart Català de Dansaires, ambdues guardonades 
amb la prestigiosa Creu de Sant Jordi

Aminata/Instrumental

Danses tradicionals
dels païs� 

catalans
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