XERREM DE LLIBRES

L’aigua del Rif
de Montse Flores Pallarès

Material didàctic d’acompanyament a dinamitzadors del club de lectura amb el llibre L’aigua del Rif.

“A mi, francament, la immigració no em fa por. Els que em fan por de
veritat són els que volen fer-me tenir por amb la immigració. És una
realitat que els humans tinguem por, sovint moltes pors, pors diverses.
Però la por no és una sensació natural -com el fred o el dolor sinó un
sentiment construït, provocat per tot el que ens han ensenyat.”

Josep M. Terricabras

1. No tinc por
Motors de conversa
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu i del que coneixeu
1.
2.
3.

4.
5.

El que més li agrada a l’Ahmed del Marroc són les platges1. Què és el que més us agrada del vostre poble o ciutat?
A l’Ahmed no li agrada ser el gran de la classe.2 Quan esteu en un grup, què preferiu, ser els més grans o els més petits?
Doneu importància a les edats de les persones que us envolten? Per què?
L’Ahmed explica que a Rubí diu que és el fill de la Fatma, la del mocador, del 4rt 3a; al Marroc li diuen que és el fill de la
Fatma, la filla de la Rashida.3 Com creieu que us descriuen els vostres veïns o coneguts de l’entorn proper? T’imagines
com us descriurien les persones marroquines si anéssiu a viure al Marroc?
L’Ahmed té tres germans i una germana.4 I vosaltres, teniu germans? I cosins? Us hi assembleu?
Com és la vostra ciutat, poble o carrer? Ho podríeu comparar amb algun altre? 5

2. Per llançar-se a parlar  Parleu del que recordeu
6.
7.
8.

L’Ahmed s’ha hagut de passar uns dies a casa i diu que sembla el rei del sofà.6 Recordeu algun moment en què vau haver
de descansar durant uns dies (perquè estàveu malalts, etc.)? Què us va passar i què fèieu per distreure-us?
Hi ha situacions que fan pujar l’adrenalina, com li passa a l’Ibraim quan robava7. Recordeu alguna situació que us hàgiu
fet pujar l’adrenalina? Pujar en una atracció, en situacions de risc, etc.
El Celes i l’Ahmed sempre s’asseuen al final de l’aula.8 Recordeu experiències de quan anàveu a l’escola? On sèieu? Amb
qui? Com era l’escola? I els professors?

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu
9.
10.
11.
12.
13.

1

A l’Ahmed sempre li posen notes a l’agenda perquè no fa els deures. Com us organitzeu per fer gestions diàries (comprar,
netejar, treballar, etc.)?
L’Ahmed creu que ningú no el trobarà a faltar9. Què els diríeu, als seus companys, perquè l’Ahmed no tingués aquesta
sensació?
A l’Ahmed li agradaria ser un tros del paisatge del Rif o un tros vermell de Rubí.10 I vosaltres, què serieu si poguéssiu ser
alguna cosa de la natura o del teu entorn? Per què?
L’Ahmed explica que per al seu germà Ibraim el valor de les coses el fixava la rapidesa amb què les havia robat.11 I per a
vosaltres, quan prenen valor les coses?
Què en penseu de la frase que l’Ahmed sempre recorda? “Sinó puc viure al lloc que estimo, he d’estimar el lloc on m’ha
tocat viure”.

Referència a la pàgina 12: “El que més m’agrada del Marroc són les platges.”
Referència a la pàgina 17: “Sóc el més gran de la classe i això no m’agrada.”
3
Referència a la pàgina 14: “Durant l’any, a Rubí, sóc el fill de la Fatma, del 4t 3a, la Fatma, la marroquina, la del mocador (...). I a l’estiu, al Marroc, sóc el fill
de la Fatma, la filla de la Rashida.”
4
Referència a la pàgina 14: “Tinc tretze anys. Tres germans i una germana. Ibraim, Samir, Sulayman i Zahwa.”
5
Referència a la pàgina 17: “La Basma sempre ens pregunta si Berkanes és gran com Barcelona i jo mai no sé què li he de respondre.”
6
Referència a la pàgina 11: “El despertador ha deixat de funcionar. Després de tants dies sense anar a l’institut, semblo el rei del sofà.”
7
Referència a la pàgina 15: “L’Ibraim valorava poc les coses que havia robat sense esforç. En canvi, (...) les que feien pujar l’adrenalina, els robatoris que li
havien fet sentir el cor a la gola, aquests objectes eren els més valuosos.”
8
Referència a la pàgina 18: “Com que m’assec al final de l’aula, ningú no em trobarà a faltar...”
9
Referència a la pàgina 18. “...ningú no em trobarà a faltar.”
10
Referència a la pàgina 12: “Voldria ser una muntanya de terra vermella, voldria ser una rajola de la costa del Rif. I, si no pot ser, voldria ser un tros vermell
(...), de la meva ciutat. La meva ciutat d’aquí, Rubí.”
11
Referència a la pàgina 15: “El valor de les coses el fixava la rapidesa amb què les havia robat.”
2

1. No tinc por
Les imatges

Mapa del Rif

Mapa de Rubí

Les expressions
Viure a mil per hora: viure molt ràpid.

Posar la pell de gallina: emocionar-se.

La cançó. Venim del Nord, venim del Sud, de Lluís Llach
El primer capítol ens situa un l’experiència d’un adolescent marroquí, del Rif, que viu a Rubí i ens fa sentir els contrastos de com se sent en un lloc i en l’altre.
Com diu el Lluís Llach, venim del nord i del sud, de terra endins i de mar enllà. I cal caminar per poder ser.

Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
i no creiem en les fronteres
si darrera hi ha un company
amb les seves mans esteses
a un pervindre alliberat.
I caminem per poder ser
i volem ser per caminar.

Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
i no ens mena cap bandera
que no es digui llibertat,
la llibertat de vida plena
que és llibertat dels meus companys.
I volem ser per caminar
i caminar per poder ser.

L’explicació: L’origen de la paraula berber, habitants del Rif
El Rif és una regió muntanyenca del nord del Marroc, a la costa del mar Mediterrani, entre les ciutats de Tetuan i Oujda. Era
una de les cinc divisions administratives en què es dividia el Protectorat Espanyol al Marroc, amb capital a Villa Sanjurjo.
Els seus habitants són berbers (o amazics) i l'idioma matern de la major part de la població és el rifeny o tarifit, encara que la
majoria parla també l’àrab (oficial) i el francès i el castellà com a principals llengües estrangeres.
Amazic és el nom amb què s’autoanomenen els pobladors originals del nord d’Àfrica, tradicionalment coneguts com a
berbers. El mot berber procedeix de l’adaptació de la paraula àrab, barbr, amb què els àrabs, arribats d’Orient al segle VII dC
per conquerir el nord d’Àfrica, van denominar la població indígena que s’hi van trobar. Aquest terme té connotacions
negatives ja que deriva de la paraula llatina barbari que significa “fora de la cultura clàssica, no romanitzats, no civilitzats”,
que alhora prové del grec bárbaros, que era emprat pejorativament pels grecs en referir-se a tots aquells que no parlaven
grec.
Amazic, en canvi, significa “home lliure”. Des de mitjans del segle XX s’empra aquesta apel·lació original, tot i que encara
se’ls coneix força pel nom de berbers, el terme pejoratiu i importat, per a reagrupar totes les ètnies amazigues (Cabils,
chleug, rifenys, etc.)

Activitats en grup. Ara tots plegats (ATP)
1. Per parelles, ordeneu la llista de criteris per donar valor a les coses que hi ha a continuació i argumenteu als altres
companys perquè ho heu ordenat així. Intenteu arribar a un consens conjunt d’ordre amb tot el grup.
a. El temps per aconseguir-les

c. El valor sentimental

b. El preu

d. L’esforç per aconseguir-les

e. El motiu de tenir-les (necessitat,
plaer, etc.)
f. L’ús

2. Trieu del capítol una frase que us agradi i expliqueu al companys per què l’heu triada. Un cop hagueu sentit totes les
frases compareu-ne dues i expliqueu quina d’aquestes us agrada més o menys i per què.

Activitats per preparar a casa i compartir
L’Ahmed explica que Rubí vol dir “riu vermell”.12 Busqueu l’origen del nom del vostre lloc d’origen (nom de la ciutat, d’un
poble, d’un carrer, etc.) i a la sessió següent expliqueu-lo als companys.
NOTA: Si aquest és l’últim capítol que s’ha llegit al llarg de la sessió, demaneu que algun xerraire en faci un resum per
explicar-lo al principi de la següent sessió.

12

Referència a la pàgina 12: “A l’institut em van explicar que Rubí vol dir “riu vermell.”

2. Nom de profeta
Motors de conversa
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu i del que coneixeu
1.
2.
3.

4.
5.

L’oncle de l’Ahmed li va regalar la mà de Fatma, que és molt important per ell.13 Què us agrada més, que us facin un regal
o regalar vosaltres alguna cosa? Per què?
La mare de l’Ahmed ordena els paquets a la cuina segons els colors14. I vosaltres, com acostumeu a ordenar els aliments a
la cuina (per tipus d’aliments, per mides, els canvieu de recipient, guardeu els recipients sencers, etc.)?
L’Ahmed i el seu pare, després del trasbals familiar, van passar la tarda junts a la platja i es va sentir molt a gust15. Us
agrada passar estones amb alguna persona gaudint del paisatge? On us agradaria gaudir d’una tarda acompanyats (a la
platja, a la muntanya, al cinema, mirant una exposició, etc.)?
La mare de l’Ahmed li ha fet fregues d’oli perquè tenia mal de coll.16 Coneixeu altres remeis casolans per curar
encostipats, grips, etc.? I per curar cops o d’altres ferides? Quins són?
Per a l’Ahmed la mà de Fatma és un amulet de la sort i el protegeix dels maleficis.17 Teniu algun amulet de la sort? I algun
element de la natura que us indiqui sort? Quin? Per què?

2. Per llançar-se a parlar  Parleu del que recordeu
6.
7.
8.

9.

L’Ahmed s’ha fet un pentinat nou.18 Recordeu com portàveu els cabells fa uns anys? I com us vestíeu?
La mà de Fatma que porta l’Ahmed al coll és un regal del seu oncle. Recordeu algun regal que us hagin fet o hagueu fet i
que tingui molt valor per a vosaltres? Quan us el van regalar i per què té tanta importància?
L’Ahmed, durant la situació desagradable de conflicte amb la família, explica que no sap el temps que va passar, però que
li va semblar molta estona. Diuen que el temps de vegades va més ràpid o més lent, segons com vivim el que fem.
Recordeu alguna experiència en què el temps hagués anat molt ràpid? Què fèieu i com us sentíeu?
L’Ahmed explica que el dia del trasbals emocional va conèixer què era la por.19 Recordeu algun moment en què haguem
passat por? Què va passar?

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu
10. El carro del supermercat on posava la compra havia de ser molt resistent per suportar el pes dels paquets que portaven a
l’estiu al Marroc20. Com ho feu si heu de transportar elements que pesin molt? I si heu de moure algun objecte fràgil?
11. El pare de l’Ahmed li diu que es tapi el nou pentinat amb una gorra, no trobarà feina21. Creieu que l’estètica de les
persones dóna indicis de la seva personalitat? Considereu legítimes les opcions d’una persona basades tan sols en la
imatge?
12. L’Ahmed explica que quan són al Marroc i el pare no hi és, l’àvia fa de cap de família 22. Quina importància té l’àvia a la
vostra cultura? I la vellesa, en general?
13. L’Ahmed explica que coneix la por. Què és per a vosaltres, la por?
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Referència a la pàgina 20 “La mà de Fatma és un regal del meu oncle, el germà del pare, que viu al Marroc i ens guarda la casa”.
Referència a la pàgina 24
15
Referència a la pàgina 28: “(...) el meu pare i jo, asseguts a la platja. Em va agradar molt.”
16
Referència a la pàgina 19: “Aquests dies he tingut molt mal de coll i la meva mare m’ha fet fregues d’oli perquè em sentís millor.”
17
Referència a la pàgina 20: “Aquesta mà és per combatre el mal d’ull i ens protegeix perquè no patim cap desgràcia”.
18
Referència a la pàgina 19: “M’he rapat gairebé al zero. Només tinc cabells a la part de dalt del cap, com si fos una tapadora i la resta del cap, una cassola.”
19
Referència a la pàgina 26: “Aquell dia vaig conèixer què era la por”.
20
Referència a la pàgina 24. “El carro del supermercat on vam posar la compra havia de ser molt resistent per suportar el pes de tots aquells paquets.”
21
Referència a la pàgina 19: “(...) i el meu pare em diu que em tapi amb una gorra, que així no trobaré feina”.
22
Referència a la pàgina 23: “Com que l’àvia és la mare del meu pare, quan ell no hi és, ella fa de cap de família. És qui decideix com es fan les coses”.
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2. Nom de profeta
Les imatges

La mà de Fatma

El vesc

Les expressions
Tenir una flor al cul: tenir sort

Posar-hi cullerada: intervenir

Molta merda: desitjar molta sort.

El poema. Podries, de Joana Raspall (interpretat pel grup Descalces)
L’Ahmed ens explica la tornada al Marroc en època estiuenca, i tots els paquets que s’emporten de Rubí. La Joana Raspall recorda que tots podríem venir i
ser d’altres indrets amb altres condicions i formes de fer i ser ben diversos.

Si haguessis nascut en una altra terra,
podries ser blanc, podries ser negre...
Un altre país fóra casa teva,
i diries "sí" en un altra llengua.

Podries menjar coses llamineres
o només crostons secs de pa negre.
Podries... podries… Per tot això pensa que
importa tenir les mans ben obertes

T'hauries criat d'una altra manera,
més bona, potser més dolenta.
Tindries més sort o potser més pega...
Tindries amics i jocs d'una altra mena.

i ajudar qui ve fugint de la guerra,
fugint del dolor i de la pobresa.
Si tu fossis nat a la seva terra
la tristesa d'ell podria ser teva.

Duries vestits de sac o de seda,
sabates de pell o tosca espardenya,
o aniries nu perdut per la selva.
Podries llegir contes i poemes,
o no tenir llibres ni saber de lletra.

Duries vestits de sac o de seda,
sabates de pell o tosca espardenya,
o aniries nu perdut per la selva.
Podries llegir contes i poemes,
o no tenir llibres ni saber de lletra.

L’explicació: El vesc, la planta de la sort
Com la mà de Fatma al Marroc, la planta del vesc a Catalunya està relacionada amb la bona sort. Des de l’antiguitat sempre
s’ha atorgat al vesc uns certs poders per donar bona sort, salut i prosperitat. El fet que durant tot l’any mantingui el color verd
és símbol de vida i segons els antics celtes s’havia de collir amb una falç d’or ja que consideraven que així donava riquesa i ho
convertia tot en diners. Fa milers d’anys molts pobles d’Europa buscaven el vesc als arbres i li conferien propietats màgiques;
la tradició ha anat evolucionant i va arrelar a Catalunya de la següent manera.
La tradició nadalenca recull aquest símbol de la sort i convida a regalar-ne per Nadal. Un cop a casa s’ha de col·locar prop de
la porta d’entrada per no donar pas als mals esperits; i l’any següent, s’ha de cremar i substituir-lo per un de nou que també
ha de ser regalat. I així anar passant els anys.
Sembla que les virtuts associades a aquesta planta es relacionen amb la creença de la doble vida d’aquesta, ja que serveix
d’aliment als ocells —principals reproductors de la planta— que mitjançant els seus excrements ajuden a la proliferació de la
planta que després servirà de trampa per poder-los atrapar amb la substància enganxosa, el “vesc”.
Refrany popular sobre el vesc:
“Vaig al bosc i busco vesc i visc del vesc que busco al bosc.”

Activitats en grup. Ara tots plegats (ATP)
1. L’Ahmed explica que el cinc, com els dits de la mà de Fatma i el número de sentits que tenim, és un número màgic.
Per parelles, intenteu trobar cinc objectes o elements que tinguin cinc unitats o que siguin cinc coses. Compartiu-ho
amb la resta de companys. Entre tots, quants objectes/elements heu aconseguit trobar?
2. Si haguessis de portar un detall a una persona que visqués lluny de coses típiques del lloc on us trobeu per fer el
Xerrem, què li portaríeu? Poseu-vos en grups de dues o tres persones i trieu un objecte o aliment. Intenteu justificar
i convèncer l’altre grup per què l’objecte que heu triat vosaltres és més adequat que el que han triat els altres grups.
3. Trieu del capítol una frase que us agradi i expliqueu al companys per què l’heu triada. Un cop hagueu sentit totes les
frases compareu-ne dues i expliqueu quina d’aquestes us agrada més o menys i per què.

Activitats per preparar a casa i compartir
L’Ahmed té nom de profeta; significa “digne de ser lloat”. Busqueu el significat del vostre nom i compartiu-lo a la següent
sessió amb la resta de companys.
NOTA: Si aquest és l’últim capítol que s’ha llegit al llarg de la sessió, demaneu que algun xerraire en faci un resum per
explicar-lo al principi de la següent sessió.

3. Amb gust de dàtil
Motors de conversa
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu i del que coneixeu
1.

2.
3.

4.

L’Ahmed explica que les companyes de l’institut es lliguen el shador al costat i el combinen amb els colors de la roba23. Us
agrada combinar-vos la roba? Quins colors us agrada més portar? Hi ha algun color amb què no us vestiríeu mai?
Dediqueu molta estona a triar la roba, al matí?
L’Ahmed explica que a educació física fan voltes corrent a les pistes.24 Feu esport habitualment? Quin exercici físic us
agrada més: caminar, córrer, algun esport concret, etc.?
L’Ahmed creu que la seva mare i la seva germana no s’assemblen gens a les companyes marroquines de l’institut.25
Coneixeu persones que s’assemblin molt entre elles? Amb què s’assemblen (físicament, de caràcter, d’estil, etc.)? Quines
característiques comparteixen i quines no?
Per a l’Anna, la professora de plàstica, el grafit és un art i per a l’Ahmed, saltar amb un skate, també ho és26. Podríeu
descriure alguna cosa que per vosaltres sigui art? Què és i com és? (per exemple, un plat de cuina molt ben fet, un edifici,
etc.)?

2. Per llançar-se a parlar  Parleu del que recordeu
14. L’Ahmed recorda el dia a la platja amb el seu pare com si fos una abraçada. Teniu alguna experiència amb alguna persona
que recordeu amb tendresa?27 Qui era i què va passar?
15. El Celes i l’Ahmed tenen un lloc secret darrere de l’institut.28 De petits teníeu algun lloc secret? On era? Què hi fèieu?
16. L’Ahmed té vergonya perquè li agrada la Tati.29 Heu passat mai molta vergonya en algun moment? Què va passar i per què
teníeu vergonya?
17. El moment en què es va escriure el llibre es comunicaven per sms.30 Com ho feies, de petit, per comunicar-te amb els
teus amics?

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu
L’Anna, la professora de plàstica, pinta els murs d’entrada al centre amb els alumnes.31 Heu fet mai algun treball visual,
plàstic o musical? Què era i com ho vau fer? (un dibuix, un mural, una obra de teatre, participar a algun cant coral, una
nadala, etc.).
19. Amb l’Anna, l’Ahmed se sent acompanyat i recolzat32. Quines habilitats creieu que ha de tenir un bon professor per
acompanyar bé els seus alumnes?
20. Després de veure la mare abraçant el coixí del seu germà, l’Ahmed pensa que aquell dia va entendre que és el cor qui
mana33. Hi esteu d’acord? Per què?
21. L’Ahmed creu que el que fan a la tele al matí no és interessant.34Creieu que la programació de la televisió és bona? Per
què sí o per què no?
18.

23

Referència a la pàgina 31: “La mare duu el shador com si fos una caputxa. Les companyes de l’institut se’l lliguen al costat i el combinen amb els colors de
la roba.”
24
Referència a la pàgina 32: “Els millors dies a l’institut són quan fem educació física. Fem voltes a les pistes (...)”.
25
Referència a la pàgina 30: “ Les dones de casa, la meva mare i la meva germana, no s’assemblen gens a les companyes marroquines de l’institut.”
26
Referència a la pàgina 36: “Ens diu que el grafit és un art. Sempre que l’Anna deia aquesta frase jo hi afegia: -i saltar amb un skate, també!”.
27
Referència a la pàgina 30: “(...) vaig recordar la meva tarda de platja amb el pare. Vaig decidir que aquella tarda seria com una abraçada (...).”
28
Referència a la pàgina 32: “(...) la Tati va descobrir el nostre lloc secret, darrere l’institut.”
29
Referència a la pàgina 34: “Em moria de vergonya perquè la Tati m’agradava.”
30
Referència a la pàgina 34: “El Celes m’enviava sms. Jo els responia, però aviat em vaig quedar sense saldo.”
31
Referència a la pàgina 36: “(...). És de les que agafa els alumnes per pintar els murs d’entrada al centre.”
32
Referència a la pàgina 37: “L’Anna era de les poques persones a qui jo escoltava. Les seves paraules em donaven confiança i m’acompanyaven.”
33
Referència a la pàgina 30: “Aquell dia vaig entendre que és el cor qui mana.”
34
Referència a la pàgina 34: “(...) el que fan a la tele al matí, no m’interessa, perquè només parlen de malalties o de gent que no conec.”

3. Amb gust de dàtil
Les imatges

Els dàtils

Panellets

Carquinyolis

Les expressions
Tocar la pera: molestar.

Empipar-se com una mona: enfadar-se molt.

Tenir papallones a la panxa: estar enamorat.

Baixar del burro: abandonar una actitud de tossuderia.

La cançó. No deixis de caminar, de Txarango
Al principi del capítol s’explica l’escena d’abans d’anar a dormir a casa l’Ahmed on s’hi respira una família que s’aprecia i s’acompanya. Després d’enfadar-se
amb la Tati a l’escola, negar-se a fer la feina que li encomanaven i no voler signar el full d’expulsió, l’Ahmed torna a l’escola i li demana perdó a la Tati.
Explica que va a buscar l’Anna, la professora de plàstica, que afirma que és una de les poques persones a qui escolta. Les seves paraules li donen confiança i
l’acompanyen. Com diu la cançó, l’Ahmed decideix no deixar de caminar per avançar.

No deixis de caminar
encara que et fallin les forces.
No deixis de caminar.
Avançant aquí, allà,
dins teu parla la revolta;
no t'aturis mai
encara que et fallin les forces.

Avançant aquí, allà,
dins teu parla la revolta;
no t'aturis mai
encara que et fallin les forces.
Sent el cor, va bategant,
cal seguir caminant,
viatger de l'esperança
no deixis de caminar.

Sent el cor, va bategant,
cal seguir caminant,
viatger de l'esperança
no deixis de caminar.

L’explicació: Els fruits secs
El dàtil es pot dessecar (treure-li l’aigua) i es converteix en fruita seca. I com els nostres fruits secs, són un dels ingredients
indispensables de la cuina mediterrània, incloent-hi la cuina catalana, la persa i l’àrab. En el cas concret dels fruits secs, que es
diferencien de la fruita seca per la coberta endurida, són molt comuns a la mediterrània occidental, a Catalunya. Se solen
emprar per a l’aperitiu, a les picades, en amanides i plats de verdura, com els espinacs amb panses i pinyons. De vegades es
poden trobar per enriquir alguns embotits i botifarres. Es poden afegir a coques i panades tant salades com dolces. Als Països
Catalans són presents en salses tradicionals com el romesco (salsa típica de les calçotades), el xató i el balandra, entre d’altres.
A les postres els fruits secs també hi tenen un lloc. Poden anar des d’unes senzilles postres de músic (un combinat de fruits
secs i un porró de moscatell) a tota mena de dolços (torrons, panellets, carquinyolis, catànies, etc.). També se’n poden trobar
en algunes begudes, com és el cas de la llet d’ametlla, l’orxata de xufla o d’avellana i l’aigua de nous.

Activitats en grup. Ara tots plegats (ATP)
1. El títol del capítol és l’expressió amb què s’acaba: “Amb gust de dàtil”, per expressar un gust molt bo, del regust del
petó que s’imagina de la Tati. Imagineu-vos situacions agradables i compareu-les amb coses que us agradin molt;
feu el mateix amb situacions desagradables i coses que no us agradin gens. Per exemple: He conegut una persona
més dolça que un carquinyoli. Tenia ferides per tot arreu i anava brut de cap a peus; semblava un colom de
Barcelona.
2. Imagineu-vos que un company vostre està molt trist. Prepareu, per parelles, una recepta amb ingredients d’afectes i
exposeu-la als companys. Per exemple: Ingredients: Un quilogram d’abraçades, mitja dotzena de petons, 20 paraules
d’ànims, un regal, etc. Procediment: “al matí fer una abraçada molt forta i afegir-hi un parell de paraules d’ànims.
Després, preparar un regal i deixar-li al bar on dina.”, etc.
3. Trieu del capítol una frase que us agradi i expliqueu al companys per què l’heu triada. Un cop hagueu sentit totes les
frases compareu-ne dues i expliqueu quina d’aquestes us agrada més o menys i per què.

Activitats per preparar a casa i compartir
L’Ahmed explica la seva experiència com a alumne d’una escola, amb regustos de tot tipus: positius, negatius, amargs, dolços,
etc.. Busqueu alguna fotografia o record de quan éreu adolescents i prepareu-vos una explicació de quina història s’hi amaga
darrere la fotografia o el record. A la propera sessió, compartiu-ho amb els companys, si us ve de gust.
NOTA: Si aquest és l’últim capítol que s’ha llegit al llarg de la sessió, demaneu que algun xerraire en faci un resum per
explicar-lo al principi de la següent sessió.

4. Lluna nova
Motors de conversa
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu i del que coneixeu
1.
2.
3.
4.
5.

Al Celes li agrada molt practicar amb l’skate35. Teniu alguna afició? Quina? Quan us hi dediqueu?
L’Ahmed ens explica que a la classe d’alternativa han posat una pel·lícula.36 Us agrada mirar pel·lícules? Quins tipus de
pel·lícules us agraden més i quines no acostumeu a mirar mai? En recomaneu alguna? Quina i per què?
El Celes vol fer un vídeo skate37. Us agrada fer fotos o vídeos? Teniu costum de fer-ne?
Durant l’hora de l’Iftar es mengen aliments molt consistents38. Coneixeu menjars que aportin molta energia i siguin molt
alimentosos? Quins? Quan acostumeu a prendre’ls?
Coneixeu algun esdeveniment cultural on s’hi mengi alguna cosa concreta i es faci en algun temps determinat de l’any,
com pot ser el Ramadà? Quin? Què es menja i quan i què es celebra?

2. Per llançar-se a parlar  Parleu del que recordeu
6.
7.

8.
9.

L’Ahmed no s’anima a practicar amb l’skate del Celes perquè li fa por fer-se mal39. Recordeu alguna anècdota d’alguna
patacada que haguéssiu tingut algun dia o que hagués tingut algú proper i us l’hagés explicada? Què va passar?
L’Ahmed explica que han hagut de córrer davant la policia alguna vegada, i que es sentia bategar el coll a la gola i els
batecs a l’oïda. Us heu sentit mai així? Podeu explicar quin tipus d’exercici físic fèieu? Quan va ser? Com us vau sentir
durant i després de fer exercici?
A l’Ahmed no li agrada la pel·lícula i desconnecta molt40. Recordeu algun moment en què hagueu desconnectat o avorrit
molt? Quan? Què fèieu?
L’Ahmed explica que amb el Celes maten el temps abans que soni el timbre per entrar a classe41. Us vénen al cap altres
situacions en què un timbre hagi indicat l’entrada o sortida d’algun lloc (l’inici d’una cursa, el canvi de torn a la
carnisseria, etc.)? On éreu i quina funció tenia el timbre?

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu
10. La germana de l’Ahmed, la Zahwa, no pot fer el Ramadà perquè està embarassada42. Què recomanaríeu que no fes una
dona embarassada? I per tenir un bon embaràs?
11. Com guardeu els records com fotografies, vídeos, objectes importants, etc.? Podeu donar alguns consells per no perdre’ls
(per exemple: anar buidant les fotografies del mòbil de tant en tant, guardar-les en un àlbum físic, etc.)? Teniu costum de
tornar-los a mirar?
12. L’skate està prohibit a la plaça43. Considereu que l’ús dels espais públics està massa restringit? Creieu que les persones
cuiden prou l’espai comú?
13. Què és per a vosaltres, un amic?44 Creieu que l’Ahmed i el Celes són bons amics? Per què?

35

Referència a la pàgina 40: “El meu amic vol que un dia practiqui amb el seu skate.”
Referència a la pàgina 41: “A la classe d’alternativa ens han posat una pel·li. He desconnectat només començar, el tema no m’interessava.”
37
Referència a la pàgina 41: “(...) M’ha dit que volia fer un vídeo skate, amb la càmera enganxada a la plataforma (...).”
38
Referència a la pàgina 40: “És l’hora de l’Iftar. Sovint mengem una sopa molt consistents, la harira i, també, tajen, (....), pastissos dolços amb mel i te.”
39
Referència a la pàgina 40: “El meu amic vol que un dia practiqui amb el seu skate, però a mi no em fa gaire gràcia. Un dia d’aquests es quedarà sense
dents, es trencarà els morros fent piruetes i es menjarà el terra.”
40
Referència a la pàgina 41: “A la classe d’alternativa ens han posat una pel·li. He desconnectat només començar, el tema no m’interessava.”
41
Referència a la pàgina 43: “(...)mentre no sona el timbre que ens fa entrar a classe (...).”
42
Referència a la pàgina 39: “La meva germana, la Zahwa, aquest cop no el pot fer. Està embarassada i el metge li fa prendre ferro.”
43
Referència a la pàgina 40: “L’skate està prohibit a la plaça. (...). Diuen que l’skate fa malbé el mobiliari urbà”.
44
Referència a la pàgina 43: “A casa sempre he sentit a dir que la paraula d’un amic és molt important, que ens hem d’ajudar.”
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4. Lluna nova
Les imatges

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

Les expressions
Fer el préssec: deixar-se enredar.

Posar-se les botes: atipar-se de menjar.

La cançó. Boig per tu de Sopa de Cabra
És una mítica cançó catalana de declaració d’amor a la lluna. Tot i així, no tothom que la canta sap que va dedicada a la lluna i la interpreta com unes
paraules d’una persona enamorada a la persona a qui declara l’amor. Com que la lluna té molta importància al calendari islàmic i, per tant, per la celebració
del Ramadà, la compartim.

En la terra humida escric:
"nena, estic boig per tu",
em passo els dies esperant la nit.
Com et puc estimar
si de mi estàs tan lluny,
servil i acabat,
boig per tu.

Sé molt bé que des d'aquest bar
jo no puc arribar on ets tu,
però dins la meva copa veig
reflectida la teva llum;
me la beuré
servil i acabat,
boig per tu.

L’explicació: La lluna i el calendari
Els moviments de la Lluna ens serveixen per mesurar el temps. L’antic calendari emprat pels àrabs és estrictament lunar i
està basat en les seves fases, en què cada llunació (interval entre dues llunes plenes) correspon a un mes lunar. Com que un
calendari només té un nombre sencer de dies per mes i la mitjana d’un mes lunar és de 29,530588 dies, és necessari recórrer
a una intercalació perquè el calendari lunar (en general, amb mesos de 29 o 30 dies) no es desplaci respecte a les fases de la
Lluna.
El calendari occidental és lunisolar: la durada de l’any és solar, però les divisions en mesos i en setmanes són lunars.
Segurament per això en moltes llengües el primer dia de la setmana es dedica a la Lluna: el dilluns. La Lluna també marca
festivitats concrets al calendari occidental, com la Setmana Santa.

Activitats en grup. Ara tots plegats (ATP)
1.

L’Ahmed, en un moment del capítol, comenta que quan sap quina en porta de cap el Celes comença a entendre el
silenci del seu amic. Imagineu-vos situacions on el silenci quasi parli o sigui molt important (en un enterrament, quan
no es respon a una pregunta, etc.). Feu una llista per parelles i compartiu-la amb la resta de companys.
2. Feu una roda i que cadascú expliqui als altres, de forma breu, un esdeveniment cultural relacionat amb el menjar i
que passi en un temps determinat de l’any (com el Ramadà). S’acaba la roda quan tothom ha explicat un
esdeveniment cultural.
3. Trieu del capítol una frase que us agradi i expliqueu al companys per què l’heu triada. Un cop hagueu sentit totes les
frases compareu-ne dues i expliqueu quina d’aquestes us agrada més o menys i per què.

Activitats per preparar a casa i compartir
El Celes viu amb la seva mare i un germà més gran que fa de cuiner. Penseu en algun ofici d’algun membre de la vostra família,
compartiu fotografies o elements propis de l’ofici (un estri concret, un objecte fet, etc.) i prepareu-vos una explicació de què
consisteix aquest ofici i compartiu-ho amb els vostres companys.
NOTA: Si aquest és l’últim capítol que s’ha llegit al llarg de la sessió, demaneu que algun xerraire en faci un resum per
explicar-lo al principi de la següent sessió.

5. Mel i fum
Motors de conversa
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu i del que coneixeu
1.
2.
3.
4.
5.

L’Ahmed i el pare s’han posat la roba dels dies de festa per anar a la mesquita45. Us agrada mudar-vos els dies de festa? I
els dies normals? Quan acostumeu a anar més mudats?
El pare de l’Ahmed estava enfadat perquè feia estona que l’esperaven46. Sou de les persones puntuals o de les que arriben
uns minuts més tard de l’hora que s’ha quedat?
A casa l’Ahmed celebren l’Aid el Firt, la festa que dóna fi al Ramadà47. Coneixeu alguna festa que celebri la fi d’alguna cosa
(final de curs, final d’una estació de l’any, etc.)? Què celebreu?
La mesquita és un espai important per als musulmans48. Teniu algun espai on hi aneu a reflexionar o a pensar? I a relaxarvos? Quin (la platja, la muntanya, una habitació, en un bar, etc.)? Com és?
Li van explicar a l’Ahmed que l’ametlla simbolitza la fortuna i per això en vol assaborir49. Coneixeu algun aliment que
simbolitzi alguna cosa? Quin? Què simbolitza?

2. Per llançar-se a parlar  Parleu del que recordeu
6.
7.
8.
9.

Heu estat molt de temps sense menjar? I sense beure?50 Què va passar perquè haguéssiu estat una estona ben llarga
sense menjar o beure?
Recordeu algun acte que féssiu amb els vostres veïns?51 Quin era el motiu i què fèieu (festa major, reunió de comunitat
de veïns, etc.)?
És el primer cop que la família de l’Ahmed passa el Ramadà sense l’Ibraim.52 Recordeu algun acte on hi faltés alguna
persona especial? Què celebràveu i qui faltava?
L’Ahmed s’avorreix mirant aparadors i les amigues de l’Ahmed s’avorreixen a la plaça.53 Us heu avorrit mai? On éreu i què
fèieu?

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu
10.
11.
12.
13.

45

L’Ahmed arriba tard a casa54. Què feu, vosaltres, per intentar ser puntuals (us poseu una alarma abans de l’hora, intenteu
arribar sempre una mica abans, etc.)? Podríeu donar algun consell?
La dolçor dels pastissets els ajuden a superar l’absència de l’Ibraim55. Com ho feu per fer més planeres les situacions
desagradables (menjar xocolata, trobar-vos amb amics, passejar, etc.)?
L’ Ahmed explica que els dolços que es mengen després del Ramadà són com petites peces d’art56. Què és per a vosaltres,
l’art?
L’Ahmed s’implica en el joc de robar la càmera de l’escola, pensat pel Celes.57 Creieu que sovint costa dir que no a
situacions que no volem fer? Què penseu que és més fàcil de dir “sí” o “no”? Per què?

Referencia a la pàgina 45: “He acompanyat el pare a la mesquita. Ens hem posat la roba dels dies de festa”.
Referència a la pàgina 50: “una trucada al mòbil em va fer reaccionar. El meu pare estava ben emprenyat, feia estona que m’esperaven a casa”.
47
Referència a la pàgina 45: “Després d’un mes de dejuni acaba el Ramadà. A casa tots estem molt contents. Avui no aniré a l’institut perquè celebrem l’Aid
el Firt, la festa que dóna fi al Ramadà”.
48
Referència a la pàgina 45: “He acompanyat el pare a la mesquita. Ens hem posat la roba dels dies de festa”.
49
Referència a la pàgina 47: “Un dia em van dir, a classe, que l’ametlla simbolitza la fortuna”.
50
Referència a la pàgina 45. “Després d’un mes de dejuni acaba el Ramadà”.
51
Referència a la pàgina 45: “Ens reunim amb els veïns i mengem un xai”.
52
Referència a la pàgina 45: “És el primer cop que passem el Ramadà sense l’Ibraim.”
53
Referència a la pàgina 47: “Hem estat tota la tarda carrer amunt i avall (...) M’he avorrit molt. Elles diuen que a la plaça s’avorreixen”.
54
Referència a la pàgina 50: “Una trucada al mòbil em va fer reaccionar. El meu pare estava ben emprenyat, feia estona que m’esperaven a casa”.
55
Referència a la pàgina 46: “La dolçor dels pastissets ens ajudarà a superar l’amargor del record”.
56
Referència a la pàgina 47: “Els dolós són petites peces d’art”.
57
Referència a la pàgina 49: “(...) – Demà agafarem la càmera, a l’hora de dibuix.— Li vaig dir que sí i me’n vaig anar. Sense dir-li adéu.”
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5. Mel i fum
Les imatges

Dolços
(típics de l’Aid el Firt)

Sopa de galets
(típica del dinar de Nadal)

Les expressions
Haver begut oli: espifiar-la en alguna cosa.

Marxar amb les mans al cap: marxar escarmentat.

Caure-hi de quatre potes: caure en un engany amb tota la ingenuïtat

La cançó. Aritmètica del dubte, de Cesk Freixas
Durant la celebració de l’Aid el Firt, la festa que dóna fi al Ramadà, la família de l’Ahmed ha trobat molt a faltar l’Ibraim; l’Ahmed creu que els pastissets
ajudaran a superar l’amargor del record. L’absència de l’Ibraim, amb alguna adaptació personal, podria anar acompanyada d’aquesta cançó.

Recordes ara fa tres anys?
Com ha passat el temps...
La vida és un sobre tancat;
t'envio una postal.

Tampoc sé quant hi ha de tu
en tot el que ara sóc;
cançons de Silvio,
diaris vells a l'estació.

Faig sobretaula amb els records,
i els més vells porten el pa,
que són molles;
amb el dit acosto les parts.

A dins meu hi ha un moment
que diu nostàlgia en lloc d'ahir.

A dins meu hi ha un moment
que diu nostàlgia en lloc d'ahir.
I els dies ens van portar
a guardar un mateix cel,
d'esquerdes i humitat;
però era el nostre, i era el més gran.

L’explicació: Jocs al carrer
Tal com es veu al llarg del capítol, els carrers i les places de pobles i ciutats eren espais per a jocs i relacions. Les noves
característiques de les ciutats (trànsit, edificis, places grises, etc.) no permeten dur a terme molts dels jocs que abans s’hi
feien, però encara es pot trobar un racó de la vila on es puguin dur a terme i per això cal fer memòria d’algun d’ells que,
sovint, són producte de les desfavorables situacions econòmiques que patia molta gent i que obligaven a nens i nenes a
desenvolupar la imaginació per a jugar amb pocs recursos.
El joc de saltar a corda n’és un d’ells, es pot jugar tant individualment com en grup. En aquest últim cas, dos dels participants
fan voltar una corda i la resta mira de saltar-la cada vegada que toca a terra, sovint al ritme d’una cançó. La gallina cega, a més
d’antic —els grecs ja hi jugaven fa dos mil anys— també és un d’aquests jocs que consisteix en què un jugador, amb els ulls
tapats, ha de mirar d’atrapar-ne un altre. En cas d’aconseguir-ho, encara cal endevinar qui és.
Als Països Catalans també és molt arrelada la xarranca, coneguda amb més noms, segons l’indret. Al País Valencià, per
exemple, en diuen sambori. Consisteix a saltar a peu coix damunt d’una figura geomètrica dividida en caselles numerades, per
on cal fer passar, segons un ordre concret, un palet.

Activitats en grup. Ara tots plegats (ATP)
1. Poseu-vos per parelles o amb grups de tres persones i decidiu quins elements d’aquesta llista poden ser art i quins
no. Després argumenteu-ho amb la resta de companys i, si cal, feu un debat sobre què és art.
a.
b.

Un grafit
Un quadre

c.
d.

Un plat molt ben fet
Uns camps de blat amb
roselles

e.
f.

Un edifici
Un cartell

2. Trieu una acció de la vida quotidiana i descriviu-la als companys sense deixar-vos-en cap detall. L’Ahmed ho fa
explicant com el Celes fuma: “El Celes semblava que s’hagués d’empassar el filtre. Xuclava fort, es deixava caure el
cigarro cap al llavi de baix (...)”. Per exemple: posar-se el pijama -> anar a buscar el pijama al lloc on el guardis;
treure’t la roba de carrer que portes posada d’una part del cos, podem començar amb els pantalons i els mitjons. Un
cop te’ls hagis tret, posar-te els pantalons de pijama. Després treure’t la part de dalt de la roba de carrer i posar-te la
samarreta del pijama. Guardar la roba de carrer, la que estigui bruta posar-la a netejar i l’altre, plegar-la i guardar-la
al lloc adequat:
a. Rentar-se les dents
b. Dutxar-se

c. Rentar els plats
d. Agafar un transport públic

e. Parar la taula per dinar
f. Fer-se l’esmorzar

3. Trieu del capítol una frase que us agradi i expliqueu als companys per què l’heu triada. Un cop hagueu sentit totes les
frases compareu-ne dues i expliqueu quina d’aquestes us agrada més o menys i per què.

Activitats per preparar a casa i compartir
Durant la celebració de l’Aid el Firt es mengen molts pastissets dolços, tal com s’explica al principi del capítol. Prepareu la
recepta d’unes postres que us agradin molt per explicar a la següent sessió als vostres companys. Si ho acordeu prèviament,
podeu portar les postres fetes i menjar-les tots junts.
NOTA: Si aquest és l’últim capítol que s’ha llegit al llarg de la sessió, demaneu que algun xerraire en faci un resum per
explicar-lo al principi de la següent sessió.

6. Ulls tristos
Motors de conversa
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu i del que coneixeu
1.
2.
3.
4.

Què acostumeu a menjar per esmorzar58? Sempre preneu el mateix entre setmana? I el cap de setmana?
L’Ahmed explica que hi ha números que omplen la pissarra59. Què creieu que sou més, de lletres o de números? És així
des que éreu petits?
A l’Ahmed, quan agafa la càmera, li tremolen les mans60. Com reaccioneu en una situació de nervis (tartamudegeu,
tremoleu, parleu molt ràpid, sueu, etc.)?
L’Ahmed explica que les llanes de colors se li barregen.61 Recordeu algun paisatge o conegueu algun objecte que estigui
ple de color? Quins colors hi predominen? Ens el podeu descriure?

2. Per llançar-se a parlar  Parleu del que recordeu
5.
6.
7.
8.

Heu tingut mai malsons? I somnis agradables? Els recordeu?62
L’Ahmed explica que té mal de cap des que s’ha llevat63. Recordeu alguna situació en què us trobàveu malament? On éreu
i què vau fer per resoldre-ho?
Gran part del capítol s’explica com l’Ahmed intenta agafar la càmera i amagar-la perquè no l’enxampin64. Heu amagat mai
alguna cosa (una veritat, alguna cosa material, una sorpresa, etc.)? Què era i com ho vau fer?
L’Ahmed torna la càmera a l’armariet i no l’agafa65. Recordeu algun moment en què us féssiu enrere de fer alguna cosa
perquè finalment vau valorar que era millor no fer-ho?

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu
9.

L’Ahmed comenta que si la professora s’adona que no ha fet els deures li posarà una nota a l’agenda. Feu servir l’agenda
per planejar-vos la setmana?66 Com creieu que és la millor manera per planificar-se la setmana i no oblidar-se dels
assumptes importants?
10. L’Ahmed comenta que en una situació determinada té la sensació que la professora se li dirigeix amb una llengua que no
entén67. Us heu comunicat mai en una situació real amb una persona amb qui no compartiu la llengua? Com ho heu fet
per entendre-us? Coneixeu maneres de facilitar la comunicació entre dues persones que no parlen la mateixa llengua?
11. El pare de l’Ahmed sempre li diu que l’única cosa important és la seriositat a la feina68. Considereu que la vida en general
està massa centrada al voltant de la feina?
12. L’Ahmed defineix ser valent en tenir més coratge i saber dir que no davant del dubte69. Què és per a vosaltres, ser valent?
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Referència a la pàgina 53: “La meva mare m’ha preparat un batut de taronja i maduixes.”
Referència a la pàgina 55: “(...) els números que omplen la pissarra.”
60
Referència a la pàgina 57: “Començo a notar que les mans em tremolen, que suo més del normal.”
61
Referència a la pàgina 56: “Les llanes de colors se’m barregen, els colors estan fets un garbuix, com si es tractés d’una projecció dels meus pensaments”.
62
Referència a la pàgina 55: “La primera hora de classe ha estat un malson.”
63
Referència a la pàgina 56: “Tinc mal de cap des que m’he llevat.”
64
Referència a la pàgina 58: “Amago la mà dins la màniga per protegir la càmera dins la samarreta. Quan m’aixequi de la cadira no sé com ho faré per
dissimular el bony sota la roba.”
65
Referència a la pàgina 62: “Trec la càmera amb compte i la guardo. La deixo, protegida, dins la seva funda. La torno a casa.”
66
Referència a la pàgina 54: “Si m’enganxa la profe em posarà una nota a l’agenda.”
67
Referència a la pàgina 55: “Em fa la sensació que tinc algú al davant parlant-me en una llengua que no entenc.”
68
Referencia a la pàgina 54: “El meu pare mai no parla de les qualitats d’una persona. Diu que l’única cosa important és la seriositat a la feina.”
69
Referència a la pàgina 55: “Voldria tenir el coratge per dir no quan toca, de no vacil·lar davant el dubte, ser més valent.”
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6. Ulls tristos
Les imatges

Te

Cafè amb llet

Les expressions
Estar a la lluna de València: estar despistat.

Rectificar és de savis: victòria en fer un pas enrere.

El poema. La creació, de Miquel Martí i Pol
L’Ahmed explica tot el procés de fer l’intent de robar la càmera durant la classe de plàstica, on estan acabant de fer un teler. I és que a Catalunya la tradició
tèxtil ha estat molt present i ha sigut un sector de l’economia dedicat a la producció de roba, tela, fil i productes relacionats que han marcat la vida de
moltes famílies i de societats senceres de segles passats. L’experiència de Miquel Martí i Pol com a escrivent de la fàbrica de filats “La Blava” de Roda de Ter
el porta a escriure poemes relacionats amb l’experiència, on recrea la vida d’aquelles persones i en denuncia l’opressió econòmica i social. Al llibre “La
fàbrica”, se’n recullen uns quants. Aquí en compartim un d’ells, la creació.

El primer dia ens atordí la fressa
terrible de les màquines. Lluitàvem
per entendre el que ens deien i, al migdia,
quan vam sortir al carrer,
vam retrobar la quietud perduda.
Era a l'estiu i feia poc que havíem
complert els catorze anys. Llavors encara
érem novells, sense fel ni sospita.
El segon dia vam aprendre el ritme
solemne de la feina. Se’ns liquava,
a poc a poc, tot l’enyor i ja ens servíem
de les mans per comprendre.
A fora queia
la pluja lentament, com en un somni.
Ens ho van dir en plegar i ens en vam riure.
El tercer dia vam comprendre moltes
paraules mig sabudes. La profunda
raó de viure dels qui sempre creixen
vençuts i solitaris, i la nosa
massissa i obsessiva dels preceptes.
Era l'hivern i el gris opac dels vidres
traspuava tristesa.
El dia quart vam estimar una noia:
darrera un magatzem, amb la presència
llunyana i esmortida de les màquines
per música de fons.
Feia un vent càlid i ella era tan dolça
i acollidora com una ombra. Al vespre
semblava que tinguéssim les mans plenes
de sorra o bé d'ortigues.

El cinquè dia ja era com si haguéssim
nascut entre les màquines. Teníem
les mans tan dures com qui més i alçàvem
la veu per renegar sense temença.
Feia sol al carrer i el petitíssim
bocí de cel que es veia a les finestres
era absurd i llunyà com un miratge.
El sisè dia vam cobrar. Nosaltres
som gent plena de seny, que no confia
que el món pugui salvar-se amb un miracle.
Descreguts i solemnes fem les coses
amb un aire tan bròfec que no sembla
que lluitem tenaçment perquè tot sigui
més clar i entenedor. Hi ha gent que ens mira
com sol mirar-se els folls. Després s'ajupen
a besar els peus d'aquells que els apallissen.
El setè dia era diumenge i vàrem
reposar com Déu mana.
De tot això, pel juny, si no em descompto,
farà ja mil-nou-cents-i-vint-i-quatre
llarguíssims anys.
No res: una fotesa!

L’explicació: Els rituals d’acollida
El cafè, igual que el te, són elements indispensables en la nostra quotidianitat. Fan moure el món i ens desperten, unes
característiques que fan que aquestes begudes siguin desitjades. Totes dues tenen altes dosis de rituals, sovint d’hospitalitat.
Estimulen les converses i els espais de trobada i des de sempre han estat aliats incondicionals de tradicions d’acollida. El te a
la menta, al Marroc, és un exemple ben clar, ja que la seva presència a les trobades entre gent s’entén com una mostra de
respecte i hospitalitat. El cafè, a la mediterrània podria tenir molts elements a compartir amb el te: és l’excusa per una
trobada, és l’oferiment per a qui ens visita a casa, etc.
A la Mediterrània, més enllà del cafè, tenim altres elements i pràctiques socials que estan plens d’hospitalitat. El xiprer, per
exemple, n’és un d’ells; són senyals d’acollida de peregrins per la seva forma, que sembla que comuniquin la terra amb el cel.
És per això que els cementiris n’estan plens, i alguns hospitals també n’estan envoltats.
La gran tradició de muntanyisme pel país ens porten a l’extensa xarxa de refugis de muntanya, on molts excursionistes hi
passen una nit per continuar la seva ruta. Una pràctica comuna és deixar-hi aliments per a què els excursionistes que vinguin
el dia següent en puguin gaudir. Una pràctica d’hospitalitat que, sense estar escrita a cap manual, perviu al llarg de la història
del senderisme.

Activitats en grup. Ara tots plegats (ATP)
1. L’Ahmed afirma que du el rècord de notes sense firmar. Podríeu explicar quin rècord creieu que heu pogut assumir
alguna vegada vosaltres o algun conegut (rècord d’haver menjat més calçots en una calçotada, el rècord de deixarse el paraigües quan plou, el rècord de temps parlant en una conversa, etc.)?
2. L’Ahmed desitjaria tenir el coratge per dir no quan toca. Expliqueu cada situació amb negatiu; és a dir, passant totes
les afirmacions a negacions, tot mantenint el mateix significat (per exemple, si heu de dir que heu tingut poc temps
per arreglar-nos i per això hem fet tard, es podria convertir en: “no hem tingut gaire temps per arreglar-nos i per això
no hem arribat aviat”).
a.
b.
c.

Voleu explicar que finalment haureu de renunciar a anar a l’excursió a la muntanya perquè us ha sortit molta feina que cal
entregar al més aviat possible.
Voleu explicar que us han trucat de cal metge per dir-vos que teniu un problema de salut i que hauríeu de deixar de treballar
fent esforç físic perquè pot ser perjudicial per a la vostra esquena.
Voleu explicar que heu dormit molt poc perquè us heu enganxat a la lectura d’un llibre i per això esteu tan cansats avui, ja
que heu estat desperts tota la nit.

Activitats per preparar a casa i compartir
La mare de l’Ahmed es preparava un te amb tota la cerimònia que això suposa. Les cerimònies es distingeixen d’altres
esdeveniments organitzats per la presència de moments ineludibles i precisos o fórmules retòriques solemnes. Penseu en
alguna cerimònia on hagueu estat presents i expliqueu-la als vostres companys (un casament, una celebració d’aniversari, la
nit de Sant Joan, una inauguració, etc.); expliqueu quin moment concret de l’acte us fa pensar que consisteix en una
cerimònia (per exemple: per l’aniversari, el moment de cantar la cançó i bufar les espelmes del pastís; per la nit de Sant Joan,
la presència de fogueres i petards, etc.).

NOTA: Si aquest és l’últim capítol que s’ha llegit al llarg de la sessió, demaneu que algun xerraire en faci un resum per
explicar-lo al principi de la següent sessió.

7. Espia de la nit
Motors de conversa
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu i del que coneixeu
1.
2.
3.
4.

A l’Ahmed li costa agafar el son70. A quina hora acostumeu a anar a dormir? Teniu un son fàcil o us costa agafar el son?
El pare de l’Ahmed comenta les notícies71. Acostumeu a seguir-les? Com? Per la televisió, per la ràdio, compreu el diari,
per les xarxes socials? Quin moment del dia dediqueu a informar-vos?
L’Ahmed s’atura a mirar les faccions del rostre de la seva mare72. Podeu descriureu com és alguna persona molt propera
vostre (la mare, el pare, un germà, un amic, la professora, etc.)?
La dentadura blanca de l’Ibraim destaca entre la seva pell73. Podeu descriure alguna cosa que tingui contrastos molt clars
(per exemple: un camp de blat a la primavera i a l’estiu, etc.)?

2. Per llançar-se a parlar  Parleu del que recordeu
5.

6.

7.

El mòbil del pare no para de sonar74; recordeu alguna experiència en què estiguéssiu esperant una trucada amb
impaciència o que rebéssiu moltes trucades al mateix moment? Com és que era tan important comunicar-se en aquell
moment? Què va passar?
L’Ahmed explica que des del dia que va voler protegir la mare de l’àvia se sent que s’ha fet gran75. Teniu alguna
experiència que sentiu que us fes créixer o madurar (una conversa, una notícia, una feina, etc.)? Quina? Per què us va
ajudar a fer-vos grans?
Sona la porta de casa i és l’Ibraim76. Recordeu alguna visita que us fes molta il·lusió? Qui era? Quan va ser?

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu
A l’Ahmed li fa ràbia que sigui de nit i no poder dormir77. Teniu consells per dormir bé? Quins?
L’Ahmed farà l’intent per salvar al curs i posar-se al dia amb les feines que deu. En un moment d’acumulació de feina, com
recomaneu organitzar-se per tal de ser el màxim d’eficients possibles (dedicant-hi unes hores concretes al dia, fent-vos un
pla de treball, etc.)?
10. L’Ahmed diu que per a moltes persones, té la sensació que ell i la seva família són ciutadans de segona78. Creieu que hi ha
ciutadans de primera i ciutadans de segona? Què en penseu?
11. L’Ahmed diu que vol ser un noi normal79. Què és per a vosaltres, ser normal?
8.
9.

70

Referència a la pàgina 63: “Com que no puc dormir penso en la casa del Rif.”
Referència a la pàgina 65: “He escoltat el meu pare que comentava les notícies”.
72
Referència a la pàgina 67: “M’aturo a mirar les faccions del seu rostre, les marques a la seva pell.”
73
Referència a la pàgina 70: “La dentadura blanca i perfecte de l’Ibraim destaca entre la foscor de la seva pell.”
74
Referència a la pàgina 66: “El mòbil del pare no para de sonar.”
75
Referència a la pàgina 68: “D’un temps ençà sento que he canviat molt. És com si en el que va d’any, (...), sento que m’he fet gran”.
76
Referència a la pàgina 69 i 70: “De cop, ha sonat el timbre de la porta de casa”. “He sortit corrent i m’he tirat als seus braços (...). La veu del meu germà ha
envaït el menjador.”
77
Referència a la pàgina 64: “Em fa ràbia que sigui de nit i no poder dormir.”
78
Referència a la pàgina 65: “Per a molts som ciutadans de segona.”
79
Referència a la pàgina 64: “Vull ser un noi normal.”
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7. Espia de la nit
Les imatges

Casa tradicional amaziga

Edificis de Barcelona

Les expressions
Tenir els ulls com unes taronges: obrir-los molt per admiració, sorpresa o vigilància
Fer perdre la son: desvetllar per una preocupació.

La cançó. Murals, d’Obrint Pas
L’Ahmed pensa que potser els pares estan preocupats per la invasió a Gaza. Els anys 2009 i 2010 —aquest últim any coincideix amb la primera edició del
llibre— sis grups i artistes catalans (Obrint Pas, Cesk Freixas, Pau Alabajos, At Versaris, Guillamino i La Gossa Sorda) van participar en dues brigades solidàries
de músics que van visitar els territoris ocupats de Cisjordània. D’aquesta experiència va néixer un disc titular Més enllà del mur i cançons d’aquests artistes
inspirades amb l’experiència. Murals d’Obrint Pas, n’és una d’elles.

Hi ha mirades
que s'enyoren de la mar
ancorades en les dunes
on les van abandonar
un mur gris entre oliveres
als matins de llum taronja
de promeses i soldats.

Hi ha poemes
que s'escriuen amb records
als carrers de pell daurada
quan arriba la tardor,
taxis buits a la vesprada,
la claror d'unes espelmes,
núvols prims a l'horitzó.

Hi ha teulades
que s'ofeguen de calor,
un mosaic de roba estesa,
minarets entre llençols,
els crits del xiquets que juguen,
mil somriures de pell bruna,
el secret del teu amor.

Hi ha silencis
que no es poden explicar,
nàufrags d'una antiga guerra
que mai van deixar acabar,
un llaüt que plora notes,
resos i forats de bales
a les portes de Damasc.

L’explicació: La llegenda del timbaler del Bruc
El pare de l’Ahmed mira les notícies i explica que l’exèrcit d’Israel ha començat l’atac per terra contra la franja de Gaza. La
presència d’exèrcits al nostre país amaga una curiosa llegenda al Bruc, un poblet de l’Anoia, a prop de les muntanyes de
Montserrat. És la llegenda del timbaler del Bruc.
Pels volts de 1808 a Catalunya es vivia la Guerra del Francès on l’exèrcit napoleònic avançava amb la intenció d’atacar El Bruc
amb la idea d’arribar a Tàrrega, Igualada i altres ciutats del centre de Catalunya.
El poble, tement l’arribada de l’exèrcit, es va armar amb llances, pedres i pals. Després del primer atac dels francesos, un vailet
timbaler es va preguntar què podia fer ell per parar l’atac. Ho va preguntar a d’altres vilatans, però tothom li deia que no hi
havia res a fer. Quan era a casa va començar a tocar el timbal enrabiat. Tan va ser així que va agafar el seu timbal i enfilà les
muntanyes de Montserrat amunt. Un cop a dalt, va sentir com les muntanyes retornaven el so del seu timbal i va començar a
tocar més fort. Els francesos s’imaginaven que darrere aquell terrabastall hi havia milers d’homes armats i van fugir cames
ajudeu-me. Tot el poble va prendre consciència de l’acte del vailet timbaler i li van dedicar una estàtua.

Activitats en grup. Ara tots plegats (ATP)
1. En un moment del capítol la mare no para de moure el cap amunt i avall. Sembla que vulgui dir que sí, però sense
paraules. I és que el llenguatge corporal aporta molta comunicació, de vegades més que les paraules. Penseu en un
missatge que vulgueu donar als vostres companys (demanar disculpes, mostrar dubtes, saludar, etc.) i intenteu
donar-lo tot fent expressions amb el cos. Els altres companys han d’endevinar què els hi estàs comunicant. Feu una
roda i acabeu l’activitat un cop hagi participat tothom.
2. És l’últim capítol del llibre. Feu una roda de valoració del llibre contestant les següents preguntes i aportant el que
vulgueu
a. Us ha agradat? Quin capítol us ha agradat més i per què? Quin capítol us ha agradat menys i per què?
b. Heu viscut o coneixeu alguna persona propera que hagi viscut alguna experiència similar?
c. Heu trobat a faltar alguna cosa? Quina?
d. Intenteu dir una frase que representi el que us ha aportat la lectura d’aquest llibre.

Activitats per preparar a casa i compartir
Un cop acabat el llibre, llegiu i reflexioneu sobre les preguntes que es plantegen al final del llibre sota el capítol “I tu, què en
penses?”. Compartiu les reflexions la sessió següent per tal de fer la cloenda del llibre.
NOTA: Si aquest és l’últim capítol que s’ha llegit al llarg de la sessió, demaneu que algun xerraire en faci un resum per
explicar-lo al principi de la següent sessió.

Llistat d’atribucions
Imatge
Unitat
1. No tinc por
2. Nom de profeta

3. Amb gust de dàtil
4. Lluna nova
5. Mel i fum
6. Ulls tristos
7. Espia de la nit

Descripció de la imatge
Mapa del Rif
Mapa de Rubí
Mà de Fatma

wikipedia
google maps
foros.vogue.es

Atribució

Vesc

sewingintherain.blogspot.com.es

Dàtils
Panellets
Carquinyolis
Fases de la lluna

wikipedia
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abcdietas
CIkerFreeVectorImages

Dolços
Sopa de galets
Te
Cafè amb llet
Casa tradicional amaziga
Edificis de Barcelona

calafellvalo
Sara Suñe
wikipedia
Evgeni Zotov
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La CAL
(Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana)
contribueix a...

Fomentar l’ús social de la llengua catalana i promoure
la llengua entre els no catalanoparlants.

La LF
(Associació Lectura Fàcil)
contribueix a...

Fer accessible la lectura, la cultura i la informació a
tothom, amb especial atenció a les persones amb
dificultats lectores.
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