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L’Escola Avui

L’any 2014 és un any molt espe-
cial per moltes i diferents raons. 
En primer lloc es compleix la 
commemoració dels fets de 
1714, recordant per tant la nos-
tra història com a país i impul-
sant un repte de projecció cap al 
futur, qüestió que també està en 
joc en el moment actual. Això, 
entre d’altres aspectes, ens per-
met endinsar-nos en quin ha 
estat el model educatiu català al 
llarg dels anys i constatar l’im-
puls capdavanter que històrica-
ment l’ha caracteritzat.

Els articles que trobareu en aquest 
número de la revista us ajuda-
ran d’una banda a apropar-vos als 
fets de 1714 a partir d’un treball 
realitzat pels nostres alumnes de 
2n d’ESO que ens presenten una 
recreació de fets històrics o lite-
raris d’aquell moment. L’altre ves-
sant l’ocupa primordialment l’anà-
lisi del nostre model d’escola molt 
centrat en la pròpia identitat, la de 
l’escola Sadako.

Hem volgut presentar-vos diferents 
processos, vivències i treballs per a 
què pugueu visionar de forma clara 
el manteniment dels trets d’identi-
tat de l’escola , així com la seva dife-
rent manifestació al llarg del temps.

L’escola catalana s’ha caracteritzat 
per una gran riquesa pedagògica 
que s’ha vist perjudicada al llarg de 

la història per canvis permanents 
de lleis i normatives. Durant la seva 
història, ha tingut un paper cabdal 
de suport a la llengua, la cultura o la 
implantació d’una nova pedagogia 
que enriquís els nens i nenes de la 
societat catalana i moltes més coses. 
La nostra escola, com ja sabeu, va 
néixer l’any 1968. Les seves fun-
dadores, la Carme Lupon –que va 
ser directora de l’escola i mestra de 
ciències socials durant molts anys-, 
la Lídia Noguera i la Núria Carrió 
des del principi van haver de llui-
tar amb aquests aspectes ja que la 
Dictadura franquista encara impo-
sava les seves ordres. Per poder 
fer escola catalana amb una nova 
manera d’enfocar els aprenentat-
ges, havien de trobar la forma de sal-
var alhora la llei i el treball dins de 
les aules. Era un moment explosiu 
en relació al naixement d’escoles; 
la majoria amb un projecte d’escola 
catalana, humanista, educadora de 
valors, oberta a tothom i amb l’en-
senyament basat en la innovació 
pedagògica. 

Per a nosaltres ha estat fonamen-
tal el respecte al projecte inicial. 
Tot i les dificultats que a vegades 
comporta sempre s’ha procurat ser 
una escola oberta a la societat i a 
les famílies, on aquestes s’hi trobin 
bé i puguin considerar l’escola com 
una segona llar per als seus fills. 
Junts, família i escola, estem cons-
truint el futur dels nens i nenes. 

És necessari, per tant, que l’escola 
estigui molt oberta a les diferents 
formes de viure i pensar de la soci-
etat i alhora molt respectuosa amb 
els diferents plantejaments fami-
liars dels seus alumnes. Creiem 
que al llarg de vora 50 anys d’exis-
tència hem pogut aconseguir fer 
realitat el plantejament ideològic 
que es varen proposar les funda-
dores i que el diàleg i l’exigència 
han estat molt presents en el nos-
tre dia a dia. Cal subratllar que a la 
nostra escola com a moltes altres 
d’aquell moment, no s’ha pogut 
aconseguir l’obertura en l’aspecte 
econòmic i tot ha quedat circums-
crit a la demanda de subvencions i 
més tard a la concertació amb l’Ad-
ministració Educativa. Tots sabem 
què representa això.

Ens ha semblat interessant, 
per tant, mostrar-vos com es va 
començar a ensenyar el català a 
l’escola abans de ser permès per 
l’administració i com es va anar 
avançant més endavant. Aquest fet 
va representar una gran quantitat 
d’esforços per part dels docents i 
també de les famílies ja que es van 
haver d’elaborar tots els materials 
perquè les editorials només publi-
caven en castellà.

També vàrem pensar que sobre 
aquest aspecte seria molt positiu 
recollir l’opinió de persones dels 
diferents àmbits de la comunitat 

educativa, alumnes, pares, profes-
sors, etc. per conèixer com van viure 
aquella realitat, què els va represen-
tar i què en pensen actualment.

Trobareu també articles on es pre-
senten activitats que han estat 
característiques de l’escola Sadako 
gairebé des dels inicis i que avui en 
dia es continuen realitzant però 
amb facetes que les enriqueixen i les 
diferencien de les d’abans per poder 
adaptar-se al signe del temps. Podreu 
llegir llocs emblemàtics que han visi-
tat i visiten els nostres alumnes, per-
sonatges històrics que estudien, com 
es du a terme la tria de noms de les 
classes, etc.

En aquest recorregut no podia faltar 
l’opinió del comissari de la comme-
moració del Tricentenari, en Miquel 
Calçada, que ens enriquirà amb els 
seus coneixements i amb les seves 
valoracions de l’organització i desen-
volupament dels actes.

Finalment en les Visions Poliè-
driques podrem conèixer les opi-
nions d’algunes famílies estrange-
res, que formen part de la nostra 
escola, sobre la realitat sociocultu-
ral actual i sobre la tria d’escola.

Us convidem a llegir aquestes pàgi-
nes i confiem que en gaudiu.

Rosa Angurell
Presidenta de la Fundació Sadako

ESCOLA SADAKO,  
una escola  
inter-connectada

El món educatiu, com moltes altres organitzaci-
ons, s’instaura en una dinàmica organitzacional 
força tancada i inconscientment competitiva. 
Encara avui moltes escoles tenen greus dificul-
tats per sortir del microcosmos que esdevé la 
pròpia institució i conèixer què fan les altres, i 
sobretot per deixar conèixer les bambolines del 
propi centre. Aquesta, al meu entendre, és una 
mentalitat ja molt antiga que res té a veure amb 
la dinàmica social, relacional i fins i tot empresa-
rial on la cooperació i la interacció amb els altres 
i l’entorn és una eina fonamental de desenvolupa-
ment i innovació.



Una escola, on les famílies més enllà de poder assistir a 
reunions o actuacions dels seus fills i filles, tinguin les 
portes tancades a una participació i complicitat real, 
està desenfocada respecte a les necessitats formatives 
d’un infant d’avui per al seu futur de demà.

En altres articles i comunicacions ja hem exposat els 
múltiples nivells i canals de participació i connexió entre 
família i escola. Aquests són alguns dels molts exemples a 
mode de recordatori: les comissions, els blocs dels cursos, 
el valor a Educació Infantil, la recollida dels alumnes per 
part de les famílies a les aules, el projecte Fem-ho junts 
al Cicle Superior, les visites guiades a les famílies de l’es-
cola, networking Sadako, l’Ampaes, les avaluacions 360º 
a alumnes, docents i famílies, l’escola de pares i mares, etc. 

IntEr-COnnECtAtS Amb L’EntOrn
En la línia que els infants més enllà del seu desenvolupa-
ment individual són sobretot éssers socials, és imprescin-
dible que l’escola s’ofereixi com un espai de transferència 
d’aprenentatges i experiències amb la realitat. L’entorn és 
l’espai més immediat que dóna context al seu desenvolupa-
ment, i l’escola ha de desenvolupar espais de coneixement 
i descoberta d’aquest entorn real per tal que l’alumne/a 
sigui capaç de relacionar les seves vivències amb un món 
complex ple d’interconnexions i múltiples realitats. I és a 
partir d’aquesta realitat on cada nen o nena ha d’anar cons-
truint el seu propi jo, alhora que incorpora eines socials i 
valors que es pretén que perdurin en la seva vida adulta.

Des d’aquesta perspectiva l’escola mira de desenvolu-
par estratègies educatives en dues direccions: 

La primera, accions que portin l’alumne/a a experimen-
tar la vida en societat en un entorn molt controlat com 

Aquesta mateixa visió anacrònica individual del tre-
ball, que prové d’unes necessitats formatives i socials 
completament diferents a les actuals, encara és pre-
sent en la concepció de nombrosos docents que con-
templen l’aula com un espai nul de connexions. Encara 
avui és fàcil trobar mestres que contemplen l’espai 
de l’aula com un espai propi, on fins i tot els matei-
xos alumnes els viuen com a propis i allò que s’hi duu 
a terme, com a propietat del mateix docent. Aquesta 
idea perillosa del mestre que “tanca la porta” de l’aula 
i disposa de llibertat de càtedra per exercir la docència 
és un anacronisme del nostre sistema educatiu tant en 
nivells obligatoris com d’una forma encara més alar-
mant en entorns universitaris.

A l’escola entenem la docència com una interrelació 
positiva amb l’entorn, la resta de docents, el projecte 
educatiu, la resta d’institucions educatives i el món. 

DOCEntS IntEr-COnnECtAtS 
El primer pas, i possiblement el més important, 
donat d’una forma clara a l’escola als darrers cursos, 
és l’evolució feta per tots els docents en transformar 
la idea convencional d’aula convertint-la en un espai 
compartit i obert. D’una forma simbòlica a totes les 
aules de l’escola s’han obert grans finestrals com a 
senyal inequívoca d’espai obert i compartit amb tota 
la comunitat educativa. En la mateixa direcció vam 
començar a transformar les agrupacions flexibles 
predeterminades, on els docents a partir d’un con-
sens previ aconduïen el seu propi grup d’alumnes, 
per passar a un treball basat en la Co-docència o la 
multidocència. Sens dubte aquest ha estat un dels 
passos de transformació més profunda de la dinà-
mica docent dels darrers cursos. 

D’una banda els alumnes viuen 
amb normalitat i benestar la inter-
relació amb diferents docents a 
l’aula, que els ofereixen modelat-
ges de treball en equip des de la 
realitat diària a l’aula, alhora que es 
multipliquen les possibles relaci-
ons afectives que s’hi poden desen-
volupar. D’altra banda els docents 
hem engegat un procés de desen-
volupament professional, al nos-
tre entendre, extraordinari. Amb 
models de multidocència (1+1=3) es multipliquen els 
recursos educatius que es despleguen, el debat peda-
gògic que s’hi esdevé, la permeabilitat al canvi i la 
capacitat d’atenció que s’hi pot oferir.

La multidocència és un clar exemple de com la 
connexió avui és una estratègia imprescindible en 
les organitzacions educatives. I és clar que si par-
tim d’aquesta concepció en el model d’intervenció 
docent i alhora entenem que en molts dels entorns 

és l’escola. Experiències com la mediació, l’aprenentatge- 
servei, el treball internivells, l’aprenentatge a partir de la 
resolució de conflictes, els diferents escenaris dels espais 
d’esbarjo o la responsabilitat dels caps de dia en són clars 
exemples.

La segona, activitats que portin l’alumnat a conèixer 
l’entorn on està involucrat com a ciutadà, activitats 
que li aportin una visió crítica i personal de l’actualitat i 
activitats on s’hi hagi d’involucrar per tal de desenvolu-
par actituds d’esforç, compromís i Co-operació amb els 
altres. La participació en projectes solidaris, el desen-
volupament de projectes d’emprenedoria o les nombro-
ses sortides i activitats desenvolupades fora de l’escola 
són alguns dels exemples remarcables en aquest àmbit.

IntEr-COnnECtAtS Amb LES 
OrgAnItzACIOnS EDuCAtIvES
El col·lectiu educatiu està immers en una inèrcia de 
canvi de model que requereix d’una actitud altruista de 
totes les institucions educatives. Només serà possible 
desenvolupar un nou model que s’adigui a les necessi-
tats educatives del nostres infants si les diferents orga-
nitzacions de caràcter educatiu ens comprometem a la 
millora col·lectiva de tot el sistema. A l’actualitat una 
escola amb un projecte pedagògic brillant però que 
es manté isolada del conjunt educatiu i no manté una 
actitud Col·laborativa està desarrelada del compromís 
social en el qual sens dubte està involucrada l’educació.

Amb aquesta mirada, l’escola es presenta oberta a 
altres docents i institucions, de la mateixa manera 
que té innata una necessitat de conèixer i descobrir 
altres projectes, maneres de fer i propostes educati-
ves. Durant el curs són molt nombroses les visites que 

laborals aquesta serà una habilitat que caldrà saber 
desenvolupar, aleshores és evident que aquestes 
competències interpersonals han de ser presents en 
la formació dels nostres infants i joves en el seu dia a 
dia a l’aula. És aquest, entre d’altres, un dels motius 
de la notable penetrabilitat del treball en equip en 
la dinàmica de treball dels alumnes avui a l’escola.

IntEr-COnnECtAtS Amb LES fAmíLIES
El desenvolupament personal i acadèmic d’un infant 
depèn dels diferents agents educatius que connec-
ten amb ell. Els mitjans de comunicació, l’educació 

no formal, les amistats o la sanitat 
són en molts moments determi-
nants en la formació dels infants. 
Però és clar que la família i l’escola 
són els màxims responsables de 
la seva formació. De totes mane-
res, només una visió holística del 
valor formatiu de tots els agents 
educatius ens permetrà desenvo-
lupar una societat més educativa 
i generadora de valors positius en 
el desenvolupament dels nostres 
infants. 

Totes les escoles, de manera més o menys explícita 
proposem nivells diferents de penetració de les famí-
lies en el nostre projecte educatiu. Si partim de la pre-
missa que la família i l’escola són els principals res-
ponsables de l’educació dels infants que hi participen, 
aleshores només és possible contemplar un escenari 
de confiança i complicitat, on l’escola ofereixi senyals 
clars d’obertura a les famílies, fent-nos Co-partícips 
reals del procés educatiu. 
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“A l’escola entenem 
la docència com una 
interrelació positiva 

amb l’entorn, la 
resta de docents, el 

projecte educatiu, la 
resta d’institucions 

educatives i el món.” 
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Un grup de persones relaciona-
des amb l’escola Sadako, algu-
nes des de la seva fundació, ens 
vam trobar a l’escola una tarda 
de setembre per conèixer de 
primera mà el rol que l’escola 
va tenir en els seus inicis com 
escola catalana, en l’ensenya-
ment del català i també en el 
coneixement de Catalunya. Hem 
pogut comptar amb el testimoni 
de pares, alumnes i mestres dels 
primers temps de l’escola, al 
qual també hi hem afegit alguns 
comentaris que ens han arribat 
via correu electrònic. Abans 
que res volem agrair l’interès 
de totes les persones que hi han 
volgut i pogut col·laborar.

En Ramon Pàmies i la Judit Pellicer 
van portar els seus quatre fills a 
Sadako des de l’any 1968, segons 
l’edat de cadascun, quan l’escola es 
trobava al carrer Bisbe Català i tots 
van acabar l’escolarització a l’edi-
fici de Collserola. Van ser uns pares 
molt implicats en la dinàmica de 
l’escola des del seu inici. En Ramon 
va formar part d’un grup de pares 
que en els primers temps va aju-
dar molt en la gestió econòmica de 
l’escola per tal d’alliberar d’aquesta 
feina l’equip de mestres i que així 
es pogués centrar en el projecte 
pedagògic de Sadako. La Judit va 
treballar fins i tot una temporada a 
la cuina de l’escola.

La Dolors Albós, mestra de Sadako 
des de l’any 1975, inicialment va 
donar classes de llengua castellana 
a l’edifici de Teodor Roviralta, des-
prés ha estat professora de català 
fins l’any 2012 que es va jubi-
lar. Actualment és membre de la 
Fundació Escola Sadako.

L’Assumpció Raich va entrar a 
treballar com a mestra de l’escola 
Sadako a l’edifici de Bisbe Català 
fent classes d’anglès, en el mateix 
moment que els seus fills van 
començar també a Sadako acabant 
la seva escolarització a Collserola, 
a la dècada dels 80.

L’Albert Barberà va entrar com 
alumne a Sadako l’any 1975 a fer 
primer d’EGB just en el moment 
que Sadako estava fent el pas 
de l’edifici de Bisbe Català al de 
Teodor Roviralta.

La Judit Coll, filla de l’Assumpció 
Raich, també va ser alumna de l’es-
cola quan Sadako ja estava al carrer 
Teodor Roviralta.

 També hi han participat la Carme 
Lupon, cofundadora de l’escola 
Sadako i mestra de ciències socials, 
i l’Eulàlia Antonés, professora de 
música i mare d’una exalumna.

fan altres escoles o persones interessades en educació 
per conèixer des de la seva realitat les interioritats 
del nostre projecte. No tenim res per amagar i tot per 
Compartir i aprendre d’aquells/es que ens visiten. Així 
mateix, també molts dels que formem part de l’escola 
sistemàticament visitem o compartim altres perspec-
tives educatives. Avui, en educació, que algú et copiï 
no és un delicte sinó tot un privilegi. En realitat, de 
la construcció col·lectiva de tots els que estem invo-
lucrats en educació en depèn el disseny de les noves 
escoles que avui s’han d’integrar en un nou model 
social, personal, relacional, econòmic o de consum.

L’escola ha estat molt implicada en l’establiment de 
xarxes amb altres escoles i d’una forma molt especial 
amb les escoles de la fundació Trams i de l’Agrupació 
Escolar Catalana, de la qual formem part des de ja fa 
molts anys. Dins aquesta darrera organització l’escola 
ha treballat molt intensament per crear xarxes d’inter-
canvi entre equips docents de les diferents escoles que 
en formem part i s’ha implicat en la creació i organit-
zació de jornades de presentació de Bones Pràctiques 
educatives dels nostres centres. Espais d’oportunitat 
que han promogut la suma de creativitat, innovació i 
reflexió educativa indispensable per al futur col·lectiu 
de tots els implicats.

IntEr-COnnECtAtS Amb EL món
Com ja s’ha exposat en apartats anteriors, l’establi-
ment de xarxes de connexions avui té una influència 

francament positiva en el desenvolupament educatiu 
dels propis centres, de l’educació del país i en defini-
tiva del desenvolupament global de l’educació al món. 

Avui, la visibilitat a les xarxes socials i la voluntat 
d’obrir les portes d’allò que fem al món permet una 
importació i exportació d’idees i propostes educatives 
inimaginable fa ben pocs anys. Així ,mentre persones 
de tots els països del món llegeixen els nostres articles 
i activitats, nosaltres també podem conèixer i fins i tot 
dur a l’aula les millors activitats i els millors estudiosos 
del món. Aquesta sinèrgia positiva no és una energia 
que cap docent o institució pugui obviar. La coopera-
ció global de tots els agents educatius contribueix a la 
millora educativa mundial. El nostre granet de sorra es 
dissol en una Co-operació global vers aquesta millora 
educativa i en definitiva del món on vivim i sobretot 
del que viuran els nostres fills i filles.

Jordi Musons
Director de l’Escola Sadako

una tarda de setembre
Una tertúlia sobre l’ensenyament 
del català a l’escola des dels seus 
inicis i altres records

“L’escola es presenta oberta a altres docents i institucions, de 
la mateixa manera que té innata una necessitat de conèixer i 

descobrir altres projectes, maneres de fer i propostes educatives”
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La Mariona Sanz, exalumna i mare 
d’uns alumnes actuals, i la Mònica 
Font també mare d’alumnes d’ara 
han estat les persones que han 
aconduït la tertúlia.
Després de les presentacions,

Què significava matricular els vos-
tres fills a l’escola Sadako els anys 
60-70? Quin pes tenia en la decisió 
que fos una escola pedagògicament 
avançada i activa?

En Ramon i la Judit: En el moment 
històric que es vivia, teníem la 
voluntat d’escolaritzar els nostres 
fills en català. De fet, volíem que 
aprenguessin en la seva llengua, ja 
que nosaltres no ho havíem pogut 
fer. Uns bons amics ens van reco-
manar Sadako i vam quedar con-
vençuts de matricular-los perquè 
les persones que ho portaven ens 
van convèncer que la prioritat de 
l’escola era l’educació en valors i no 
una mera formació acadèmica.

Els inconvenients per arribar a 
l’escola eren molts ja que havien 
de fer un trajecte de 45 minuts tra-
vessant Barcelona, però malgrat 
això van donar prioritat absoluta a 
l’ensenyament en català i al model 
d’escola que Sadako els oferia.

L’Assumpció comenta que ells 
havien optat inicialment per ini-
ciar un projecte d’escola al barri de 
les Corts però el projecte va pren-
dre una direcció que a ells no els va 
agradar i van optar per Sadako on, a 
banda de l’ensenyament en català, 
compartien més l’ideari de l’escola. 

I és que l’educació en els valors, diu 
la Carme, sempre ha presidit l’ide-
ari de l’escola.

Quins records de l’escola teniu vincu-
lats al fet de ser una escola catalana, 
on s’aprenia en català. Veieu dife-
rències amb nens d’altres entorns? 
Quines activitats recordeu de l’es-
cola associades a l’ensenyament en 
català o sobre Catalunya?

L’Eulàlia ens comenta que des del 
punt de vista del repertori coral 

el que es treballava era essencial-
ment del cançoner popular català, 
adaptat a les diferents edats.

L’Albert argumenta que no es va 
adonar del que va representar 
venir a Sadako fins uns anys més 
tard, quan ja va anar a la universi-
tat i va veure que molts dels seus 
companys no havien estudiat en 
català o que fins i tot ni el parlaven 
de forma habitual. A l’escola ell ho 
va viure en plena normalitat ja que 
tot el seu entorn, família, amics, 
etc.. era un entorn on es parlava 
català i per tant era un fet natural 
que s’estudiés en català. Recorda 
les activitats de Sant Jordi o el 
Mercat de Calaf com activitats fes-
tives totalment integrades a l’acti-
vitat de l’escola i per tant amb total 
normalitat. 

El Ramon destaca en aquest punt 
que els pares que col·laboraven en 
la gestió de l’escola van donar tota 
l’autoritat als mestres en la qües-
tió pedagògica amb la qual cosa 
l’escola va prendre el camí que va 
prendre de manera ben natural. 
L’ensenyament es feia en català, 
però al mateix temps amb el res-
pecte a totes les llengües, per exem-
ple contractant professores de cas-
tellà que no eren catalano-parlants 
i que es van adaptar perfectament a 
la dinàmica de l’escola.

Un fet que sí que recorda l’Albert és 
que potser era més sorprenent que 
a Sadako es fes ètica on s’explicaven 
les diferents religions o concepcions 
del món, quan en aquell moment en 
altres escoles aquesta matèria no es 
donava. També altres activitats com 
fer titelles o els concerts de música 
feien que Sadako esdevingués una 
escola diferent a la majoria d’aquell 
moment. En aquest sentit l’Eulàlia 
també recorda els titelles, els con-
certs, les tertúlies artístiques, ...

La Carme explica com s’ho feien 
per fer les classes en català. Les 
mestres ampliaven els seus conei-
xements i rebien informació a 
l’escola de Mestres Rosa Sensat 
i creaven nous materials, llavors 

ciclostilats. S’utilitzaven llibres en 
castellà –encara no es publicaven 
llibres de text en català- i es feien 
les exposicions orals i els apunts en 
català. Recorda perfectament que 
formant part d’un grup de mes-
tres de Ciències Socials ella es va 
encarregar d’escriure el tema de la 
Colonització d’Amèrica en català.

Quines anècdotes recordeu del 
vostre pas per l’escola?

L’Albert recorda el fet que els alum-
nes havien d’elaborar un llibre de la 
temàtica que volguessin. Encara es 
poden trobar aquests llibres, Els 
estels, Els arbres...,a la biblioteca. 
Veritables tresors històrics.

La Dolors destaca el fet que s’ela-
boraven amb molt pocs mitjans si 
ho comparem amb el que es podria 
fer actualment, però tot i així la 
qualitat era molt bona. També 
recorda les conferències que feien 
els alumnes més grans que podien 
arribar a ser de tres quarts d’hora, 
per exemple, la que va fer l’Albert 
sobre els Castellers. En aquell 
moment en sabíem poca cosa 
d’aquesta tradició.

La Judit P explica com es van viure 
a l’escola les primeres eleccions 

democràtiques. A tots els nens i 
nenes els van explicar com funci-
onaven les votacions, quins partits 
polítics hi havia i recorda que la 
seva filla els va preguntar: Mare, 
nosaltres som dels de la ceba? ja 
que el volum d’informació que van 
rebre era molt gran però es va viure 
d’una manera molt especial com a 
primera votació de la democràcia. 

La Judit C recorda la dificultat de 
petits de parlar amb les cuineres de 
l’escola en castellà, ja que era l’únic 
contacte en castellà que podien 
tenir. Demanaven “pernilo” a la 
Custodia. I, com la Carme cantava 
la Marsellesa a les classes d’histò-
ria i com els ensenyava a fer resums 
i a sintetitzar.

També la diferència dels nens i 
nenes de Sadako amb els d’altres 
escoles a piscina, on els monitors 
se sorprenien del tracte amb ells 
i al mateix temps el respecte que 
els tenien. En aquest mateix sen-
tit, anar al teatre amb els alumnes 
ha estat sempre una experiència 
molt gratificant. Saben compor-
tar-se com cal i la resta de públic ho 
valora. Molts records...

A nivell legal i administratiu com 
s’actuava?

Es treballava una mica al marge 
de la llei però no s’esquivava. 
Es treballava en l’alegalitat. Hi 
havia una voluntat de fer per 
part de tota l’escola i es feia. 
Sense cap mena de discrepància 
interna. També s’ha de tenir en 
compte que va ser una activitat 
totalment privada, sense cap 
mena de subvenció i per tant 
no s’havia de justificar oficial-
ment l’activitat que es feia. Ara 
bé, encara que fos una activitat 
privada es va aconseguir l’acre-
ditació de l’ensenyament i el fet 
que els primers alumnes que 
sortiren de Sadako cursessin el 
COU sense dificultats amb un 
nivell de castellà equivalent a 
les altres escoles va ser de gran 
ajut i reconeixement de la qua-
litat educativa de Sadako. Va 
haver-hi un moment, quan ja es 
va regularitzat l’ensenyament, 
que aleshores es va haver d’es-
criure tot: matèries, metodolo-
gia, objectius... per tal que que-
dés regularitzat i poder ja actuar 
en el marc que la llei marcava en 
l’establiment de la democràcia.

Component vocacional dels mes-
tres que treballaven a Sadako

La Dolors ja havia treballat a l’es-
cola Patufet Sant Jordi a l’Hospi-
talet, escola molt similar al que era 
Sadako i de fet ella ja va enfocar la 
carrera ampliant la formació a Rosa 
Sensat. Sadako fou una oportunitat 
d’activitat professional que s’adeia 
molt al que estava buscant: recerca, 
treball en equip, motivació...

En Ramon recorda que efectiva-
ment es treballava molt en equip i 
que la porta del despatx del direc-
tor no estava tancada mai, això feia 
que totes les persones que hi for-
maven part se sentissin part d’un 
projecte compartit.

La Carme vol deixar constància de 
la gran ajuda de la Rosa Angurell ja 
que des de la creació de l’escola fou 
la mestra de “ciències” que com-
plementava l’equip de les tres fun-
dadores que eren de “lletres”. 

Respecte al component vocacio-
nal recorda que els primers anys 
les mestres feien de tot, les clas-
ses a les hores lectives, però a 
més, els primers temps fins i tot 
feien el dinar, netejaven en aca-
bar les classes... L’important era 
tirar endavant el projecte. Els 
alumnes eren els responsables 
d’escombrar les classes en acabar 
i aquest hàbit encara es manté.

L’Assumpció comenta que ella 
havia treballat prèviament en una 
escola de monges donant classes 
d’anglès a un nombre molt ele-
vat d’alumnes per classe, fet que 
considerava molt poc efectiu. Per 
aquesta raó ho va deixar, però al 
matricular els seus fills a Sadako és 
quan li van oferir la feina de donar 
classes d’anglès a l’escola. Aquell 
estiu va anar a Anglaterra a estu-
diar un curs sobre pedagogia de 
l’anglès i destaca que s’ho va pagar 
ella, fet que mostra l’interès que hi 
tenia i ganes de fer-ho. 

Entre tots recordem algunes de les 
revistes de l’escola editades al llarg 
dels anys: “el Fanal”, “Collserola”,... 
Ara,“Sak de lletres”.

Última pregunta- relació amb l’ac-
tualitat ara

Tothom opina que el rol que va fer 
Sadako en aquell moment encara 
segueix vigent, no només perquè és 
una escola en català sinó també pel 
tipus d’escola, els valors que trans-
met i com aprenen els nens i nenes. 

L’Eulàlia comenta que hi va viure 
una llibertat que mai oblidarà.

Els assistents s’acomiaden després 
d’haver passat una estona molt 
agradable i interessant, obser-
vant els espais i fent referència a 
records. L’escola Sadako continua, 
segueix el seu camí.

Mònica Font i Mariona Sanz
Membres de la comissió de la revista
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El conegut cantautor Lluís Llach 
té una preciosa cançó que comença 
amb les següents paraules: 

“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.”

Es tracta d’una bella metàfora que 
defineix molt bé el país.

Catalunya és un encreuament his-
tòric de camins, un lloc de pas, de 
nord a sud, d’est a oest, de fronteres 
permeables, de diverses influèn-
cies, carregat de barreges i diversi-
tat, de punts de vista diferents que 
han deixat una empremta en el pai-
satge geogràfic i històric.

De la muntanya a la plana, dels 
Pirineus al Delta, de l’agricultura 

al comerç, dels pobles a les ciutats, 
la Història de Catalunya barreja la 
pluralitat de continguts i de pobles 
protagonistes. 

Per això, des de la seva fundació, l’Es-
cola ha optat per treballar en aquest 
marc fent servir les sortides escolars 
com a eina pedagògica per fer país, 
per conèixer el país, per estimar el 
país. Només es pot estimar allò que 
es coneix; només es pot compartir 
allò que s’ha trepitjat. Només es pot 
integrar si hom pren consciència que 

la Història acaba produint un pro-
fund mestissatge i que aquest, lluny 
de ser una essència que exclou, acaba 
sent una arrel que creix diversa. En 
Raimon ho va saber dir com pocs en 
aquests versos:

Jo vinc d’un silenci 
que no és resignat, 
d’on comença l’horta 
i acaba el secà, 
d’esforç i blasfèmia 
perquè tot va mal: 
qui perd els orígens 
perd identitat.

La riquesa de les comarques i d’una 
història que comença amb pobles 
com els laïtes i lacets, els ibers, pas-
sant per l’empremta grega i romana, 
la conquesta musulmana, la influ-
ència franca, el feudalisme dels 
comtats, l’expansió dins la Corona 
d’Aragó i el domini mediterrani, 
l’aventura imperial de la mà d’Espa-
nya o la industrialització, passant pel 
despertar d’una consciència naci-
onal en els segles XIX i XX que cul-
minarà en la tragèdia de la Guerra 

Civil i la Dictadura franquista i la 
posterior reposició d’una democrà-
cia que retorna moltes de les lliber-
tats perdudes a l’Edat Moderna. I 
tot això, necessàriament simplificat, 
es tradueix en el país i perdura en 
els monuments i en la memòria col-
lectiva de què ens parlen els docu-
ments. És la petjada del temps.

Per tot això, l’Escola ha fet de les 
sortides escolars la palanca per 
empatitzar amb tots els pobles 
que han deixat la llavor en el que 
som avui. Els nostres infants, de 
ben petits, s’envitrallen en paisat-
ges diversos, lluny de la ciutat de la 
qual la majoria són nadius. Les con-
vivències, les sortides escolars, els 

passeigs per la serra de Collserola 
que fa d’escenari natural a l’Escola, 
són fites en la memòria col·lectiva 
dels nostres alumnes. 

De ben petits viatgen en el temps, 
a les muralles del poblat ibèric de 
Calafell, a l’Emporion Grega, a la 
Tarraco Romana, al Monestir de 
Santes Creus, a la Girona medie-
val, a la masia de l’Edat Moderna, a 
la Terrassa industrial, a la Colònia 
Vidal, a la plaça de Felip Neri, on 
veuen els efectes de les bombes 
cruels sobre la carn de la ciutat, a la 
Ciutadella per visitar el Parlament, 
a tants i tants llocs que han signifi-
cat noves llums i ombres per als seus 
ulls i nous estímuls per als seus pen-

Les sortides escolars:  
passejar pel país

“l’Escola fa servir les sortides escolars com a eina pedagògica 
per fer país, per conèixer el país, per estimar el país.”



saments. I al final de l’escolaritat, el 
viatge fora de l’Estat, a Itàlia molts 
anys; els darrers, a Praga, per cop-
sar altres vivències, per esbatanar 
els seus ulls adolescents de noves 
llums, de nous enamoraments.

Les sortides no són simplement una 
acumulació de dades, són necessàri-
ament una aposta per treballar tots 
els sentits. Així, la vista s’eixampla 
en les visites del Delta, les olors 
perviuen encara en les estances 
dels vells monestirs, el tacte de les 
pedres escapçades per les bombes 
en les muralles diverses, el so de 
la sirena que portava als obrers a 
la fàbrica i el gust d’aquesta aigua 
fresca que sempre acaba aportant 
la font en el que ens refresquem al 
final de la jornada, sigui on sigui. No 

són missatges només per a la raó; 
són més que això, són pinzellades 
que elaboren el fresc de la seva con-
cepció històrica i permeten veure 
que som el que som perquè venim 
d’on venim i hem deixat com a testi-
monis el fruit monumental i paisat-
gístic que ens ha portat al present 
des d’un passat que no cal glorificar 
però sí entendre. 

Les sortides desvetllen el que està 
ocult en la màgia que queda fora 
del paper i s’escriu en altres suports 
com la pedra o l’aigua, el vent i la 
mirada emocionada de l’infant que 
descobreix que el seu país és ple de 
meravelles que li parlen de moltes 
generacions abans, quan la tradició 
era encara un valor i la modernitat 
només una simple proposta. Un 

país com el que va dibuixar el mateix 
Lluís Llach en aquesta cançó:

El meu país és tan petit  
que quan el sol se’n va a dormir  
mai no està prou segur  
d’haver-lo vist.  
Diuen les velles sàvies  
que és per això que torna.  
Potser sí que exageren,  
tan se val! és així com 
m’agrada a mi  
I no en sabria dir res més.  
Canto i sempre em sabré  
malalt d’amor pel meu país.

Joan Manel Ibars i Jordi Nomen
Mestres de socials de l’Escola Sadako
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De tant en tant ens arriba una notícia que ens 
parla de famílies que decideixen educar el seu fill 
a casa seva. Sense menystenir el potencial que 
pot tenir aquesta opció, sembla clar que un dels 
factors claus per defensar el paper de l’escola és 
el fet que és un dels espais bàsics de socialització 
dels nois i noies. Conviure, jugar, aprendre són 
accions quotidianes que formen part del procés 
de creixement personal i acadèmic de les perso-
nes. I evidentment el paper dels educadors ha de 
ser el de guia i model que permeti anar fixat tots 
els aprenentatges que els seran necessaris en 
cada moment.

En aquest sentit, una eina molt potent per a comple-
mentar aquest procés és conèixer persones que no for-
min part de la comunitat escolar i que ens puguin apor-
tar un testimoniatge útil per a poder ampliar el nostre 
bagatge cultural i personal. Per això en aquest article 
hem volgut investigar respecte de 
quins són els personatges, histò-
rics o contemporanis, que els nois 
i noies coneixen al llarg de la seva 
estada a l’escola. 

Els personatges històrics són 
models, però en realitat la història 
la fan el poble, divers i sovint invi-
sible. Dones, nens, vells,   esclaus, 
discapacitats,pobres... víctimes 
tots ells. Tants i tants agents his-
tòrics oblidats i en canvi impres-
cindibles per entendre el desen-
volupament històric.

Hem volgut fer una mirada a dife-
rents camps de la cultura i la soci-
etat , sent conscients que és molt 

difícil abastar tots els personatges que passen per les 
nostres aules. Aquí en teniu una mostra. 

ArtIStES PLÀStICS
A l’etapa d’Educació infantil l’escola acosta els nens i 
nenes al món de l’art i es fa a través de la vida dels artis-
tes. A EI 3 i EI 4 en els darrers anys han conegut artistes 
universals com Miró, Picasso i Gaudí, amb l’objectiu que 
els més petits es vagin educant en la mirada i en el gaudi 
de l’estil. En el cas d’EI 5 el projecte es complementa 
amb la visita al taller d’un artista viu, diferent cada curs, 
per poder viure en directe el seu ofici i poder-li fer pre-
guntes . Conviure unes hores amb un artista en el lloc 
mateix on s’inspira i crea és una oportunitat única.

Com a projecte viu, aquest curs es planteja que el 
món de l’art tingui una presència permanent al llarg 
del curs, no només en el moment en què s’estudiï un 
artista concret. Per això a EI 5 es parlarà d’obres d’art 

tot situant-les en el seu moment 
històric, d’acord amb l’edat i la 
curiositat dels nens i les nenes. El 
missatge final és que l’art evoluci-
ona i nosaltres ajudem els nostres 
alumnes a fixar-nos en aquesta 
evolució. 

Pel que fa als més grans, a l’aula 
sempre tenim present l’estudi 
d’artistes de totes les èpoques i 
estils. Aquest curs, per exemple, a 
3r d’ESO es parla dels dibuixos de 
Leonardo da Vinci, a 2n d’ESO es 
parla de l’obra dels “Ambaixadors” 
de Holbein comparant-les amb 
artistes contemporanis i a 6è de 
primària s’analitza l’art amerindi 
del nord d’Amèrica.

Aprenem dels altres:  
personatges que han deixat petjada

“L’escola ha fet de 
les sortides escolars 

la palanca per 
empatitzar amb tots 

els pobles que han 
deixat la llavor en 
el que som avui.”
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per aprendre a fer ocelletes   de paper, tal com ho feia 
Sadako quan lluitava contra la seva malaltia. 

En molts cursos hi ha moments en què els mestres 
parlen de personatges històrics vinculats amb la 
pau. Al llarg dels anys personatges tan coneguts com 
Gandhi, Luther King, Mandela i tants altres han for-
mat part de la vivència de grans i petits. A vegades han 
estat personatges no tan coneguts però amb una pet-
jada no menys important els que han entrat a les aules 
per ensenyar-nos amb el seu exemple. Actualment 
les dues classes de primer d’ESO tenen com a nom el 
de dues persones catalanes vinculades a la pau: Pau 
Casals i Pere Casaldàliga.

EL món DE LES LLEtrES
Educar en el gust per la lectura és una bona manera de 
construir persones amb criteri alhora que obrim por-
tes a la imaginació i la creació. Des de petits a l’escola 
llegim poemes, escoltem contes i comencem a escriure 
tot imitant models d’autors de totes les èpoques. És 
molt difícil fer una llista dels autors que s’estudien, 
clàssics i contemporanis, d’aquí i d’allà. Hi ha autors 
que per la seva vinculació amb la nostra cultura han 
estat molt presents a les aules. Des dels creadors de la 
llengua literària en català, com Ramon Llull i Ausiàs 
Marc, fins als més propers, com Miquel Martí i Pol, 
Espriu, Pere Calders o Joana Raspall. No oblidem però 
autors de la literatura en llengua castellana o anglesa 
que han deixat una petjada important en el món de les 
lletres actuals. Alhora sempre hem volgut que els nos-
tres joves poguessin parlar en directe amb els autors 
dels llibres que llegim. Un exemple és el projecte de 
novel·la negra que inclou una tertúlia amb l’autor de 
la novel·la. 

PErSOnAtgES DEL món DE LA mÚSICA
Des de petits els nostres nens eduquen la seva oïda 
per ser sensibles a les produccions de tants i tants 
homes de totes les èpoques que han fet de la música la 
seva passió. Un d’ells és Guido d’Arezzo, inventor del 
tetragrama, precursor del pentagrama actual, i que va 
donar nom a les notes musicals.

A més, en preparar el concert de 1r d’ESO, els nois i 
les noies d’aquest curs tenen l’oportunitat de conèixer 
més a fons uns compositors o uns temes musicals con-
crets en funció de l’elecció escollida. 

CIEntífICS I mAtEmÀtICS
Els alumnes més grans de l’escola també s’acosten a les 
figures més representatives del camp del saber matemà-
tic i científic. Des de l’àrea de matemàtiques, es fa una 
exposició rotativa (durant un any el tema és el mateix 
però a l’any següent el tema és diferent perquè els alum-
nes que són a l’ESO 4 anys no repeteixin). En un dels anys 
d’aquest cicle es fa una commemoració de tres matemà-
tics mensualment (la tria d’aquest matemàtics per a cada 
mes respon a que hagin nascut o mort en aquell mes)

http://6esopromosadako1997.wordpress.com/tag/
mat-el-suro/ 

En el cas de les ciències , a 4t d’ESO es fa un treball que 
es diu “Homes i dones de ciència”. Cada alumne fa una 
petita recerca sobre el científic. Es procura que siguin 
personatges de tots els àmbits i de totes les èpoques, 
com es pot veure en la imatge adjunta. 

En aquest article s’han descrit algunes de les emprem-
tes culturals que poden quedar enregistrades en l’apre-
nentatge dels alumnes. Aprenentatges que sovint s’han 
construït de manera conjunta, estudiant alhora els 
moviments culturals d’una época. Els podem anomenar 
projectes interdisciplinaris.

A més, el dia a dia de la societat esdevé una altra font de 
coneixement i motivació. Sovint es presenta la possibili-
tat de conèixer a les aules un personatge no previst, però 
no per això menys important dels programats. Llavors 
l’aturada i l’estudi passen a tenir un moment rellevant 
a les classes.

Enric Codina
Professor de llengües de l’Escola Sadako

PErSOnAtgES HIStÒrICS
La nostra escola ha dedicat des de sempre una atenció 
especial a la seva relació amb l’entorn. Així que l’estudi 
de la història i les seves implicacions amb el passat i el 
present ha estat un dels fonaments dels aprenentatges 
dels alumnes. I quina millor forma que acostar-se a la 
història que fer-ho a través dels seus personatges? 

Des d’una perspectiva cronològica , ens endinsem en 
el coneixement de persones que han deixat petjada en 
el pensament i en la religió, com Aristòtil, Mahoma i 
Jesucrist, sense oblidar grans conqueridors i empera-
dors de l’Antiguitat i l’edat moderna . Pel que fa la his-
tòria de Catalunya fem un resseguit dels personatges 
que han marcat els seus moments més rellevants, des 
de Guifré el Pilós fins a Lluís Companys.

Alhora eixamplem la mirada per poder entendre els 
grans canvis socials i polítics que han tingut lloc en el 
món en els darrers segles i d’aquesta manera Marx o 
Washington, per posar dos exemples, ens són útils per 
aprofundir en aquests aspectes. 

No podem oblidar els episodis més foscos de la nostra 
història més propera i, seguint aquella màxima que el 
record ens ha de servir per no repetir els errors del pas-
sat, també presentem personatges com Hitler o Franco, 
per entendre el perquè de la seva arribada al poder. 

PErSOnAtgES DE PAu
Un dels pilars de l’escola des dels seus inicis ha estat 
l’educació en la pau. Per aquest motiu les fundadores 
de l’escola varen triar un personatge representatiu 
d’aquest valor. La història de Sadako Sasaki, la nena 
japonesa que va emmalaltir i morir a causa de la irra-
diació nuclear, forma part de la consciència de tots els 
nois que passen per les nostres aules. Des de petits 
se’ls explica la història, llegeixen fragments dels lli-
bres que s’han escrit al voltant de la seva vida i és molt 
curiós veure com quan arriba un alumne nou a l’escola, 
són els mateixos companys els que espontàniament li 
expliquen aquesta història. De la mateixa manera, en 
molts moments de la nostra història s’han fet tallers 
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El nostre amfitrió ens informa que 
ha hagut de fer canvis en la seva 
programació del dia i que l’estona de 
trobada haurà de ser més curta del 
previst. Un cop asseguts ja ens ado-
nem que ens coneix, té informació de 
la nostra escola, ha llegit alguna de 
les nostres revistes, per tant la pre-
sentació és fàcil i còmoda.

Per començar ens agradaria saber 
si quan vas anar a Siracusa ja 
tenies l’encàrrec de treballar per al 
Tricentenari?

No, no

No? Llavors el que ens preguntem 
és si l’allunyament, el fet d’estar 
en un lloc més o menys aïllat, et va 
permetre poder tenir temps per 
reflexionar i acceptar el prendre 
més tard la decisió de ser el comis-
sari d’aquesta celebració. 

No, tret que l’Institut Català d’Amè-
rica, format per gent catalana que 
està al voltant de Nova York i que 
organitza cada any una celebra-
ció per  l’Onze de Setembre en un 
lloc molt bonic de Manhattan, em 
va convidar a fer una xerrada. De 
fet jo no hi tenia cap altra relació 

més enllà d’anar al Fossar de les 
Moreres a les vigílies de la Diada.

Vaig anar a Siracusa bàsicament 
perquè malauradament la forma-
ció l’he fet en diferents etapes. Vaig 
estar matriculat a l’UAB a Filologia 
Catalana, però va coincidir amb 
la meva carrera militar a l’exèr-
cit espanyol. En aquell moment 
vaig haver de deixar la universitat 
i d’aquí que hagi anat formant-me 
en moments diversos. En concret 
aquesta etapa em suposava poder 
anar a viure lluny de casa. Allà vaig 
fer administració pública i bussi-
ness administratiu, més tard vaig 
fer un curs de relacions internaci-
onals perquè complementava bé el 
que havia fet i perquè em permetia 
allargar la meva estada a Siracuse.

El Tricentenari es fonamenta en 
quatre grans pilars: commemorar, 
reimaginar, cohesionar i projec-
tar. Ens podries fer cinc cèntims de 
cadascun d’ells ?

El Tricentenari neix d’un mandat 
del Parlament de Catalunya que 
insta el Govern de la Generalitat a 
commemorar com cal una efemè-
ride d’aquest tipus. El Tricentenari 
de la pèrdua de les nostres lliber-
tats, de la nostra Constitució, dels 

L’entrevista

miquel Calçada. Migdia de l’onze d’abril del 2014. Ens trobem a la Plaça de St. 
Jaume, gent que passeja, que bada, que va d’un lloc a l’altre, ambient primaveral. A les dotze ens 
espera en Miquel Calçada i Olivella al seu despatx. Entrem per la porta lateral de la Generalitat, 
ja saben que hi anirem, l’avisen i ens baixa a buscar. Entrem en un despatx ben il·luminat i ben 
endreçat, s’hi respira ambient de treball, però hi domina una fressa que ens fa adonar d’un cert punt 
d’estrès. Telèfons que no deixen de sonar, càmeres de televisió, secretaris, ajudants...

nostres drets i del col·lapse de la 
capital l’onze de setembre del 1714.

A partir d’aquí, com qualsevol altre 
país normal del món, el que es va 
fer va ser buscar una comissió per 
veure qui havia d’organitzar tot 
això, per trobar qui 
s’havia interessat pel 
tema i..., tot aprofi-
tant que el Cardener 
passa per Súria...i que 
jo acabava d’arribar 
d’aquesta estada als 
EEUU, em van fer la 
proposta, perquè els va semblar 
que era la persona més idònia.

A més coincidia amb la meva 
voluntat d’ajudar en el que fos pos-
sible en tot aquest procés, per tant 
vaig acabar acceptant la proposta 
que em van fer.

Hi ha una frase teva que diu 
“Destaquem el fil invisible que ens 
uneix a través de moltes generaci-
ons per a saber què érem, què som 
i, sobretot, què  serem”. Ens la pots 
explicar?

Sí, em sembla interessant perquè 
nosaltres com a país ha arribat un 
moment en què ens hem cregut 
el relat dels fets tal com ens l’han 
explicat.

Evidentment som un país vençut, 
però el llegat històric anterior era 
un altre, amb el desig d’autogover-
nar-nos. El rei, però, no manava 
sol, tenia uns braços estamentals, 
l’església, la noblesa i tenia un altre 
braç que era el de les ciutats. D’aquí 
en sorgiren les Corts, les constitu-
cions, a diferència d’altres herèn-
cies o evolucions, llegats o herèn-
cies d’altres llocs d’Europa.

A Castella, per exemple, el rei 
manava a partir de pragmàtiques , 
no havia de donar cap mena d’ex-
plicació a ningú.

Això es trenca el 1714 i, efectiva-
ment, nosaltres no continuem 
evolucionant cap a un parlamenta-
risme, com sí que van fer Holanda 

o la Gran Bretanya, per exemple. 
Ens veiem adreçats cap a una altra 
forma de govern, que no coincideix  
amb el nostre llegat i que entre 
d’altres conseqüències provoca 
aquesta guerra.

Per tant el fet que 300 anys des-
prés, o 250, o 200 algú digui que 
celebrem una derrota, i que qui ho 
digui sigui un compatriota nostre, 
és molt trist. És el que ens han fet 
creure o sibil·linament   imposat o 
no des de fora el que ha arribat a 
calar entre nosaltres, tot i que això 
no és així.

És a dir, nosaltres aquest Tricente-
nari commemorem uns fets histò-
rics que, malauradament,  no han 
estat prou coneguts. El que prete-
nem és que la gent, en la mesura 
de les seves possibilitats i del seu 
interès, s’hi acosti i ho faci d’una 
manera rigorosa, perquè res és 
blanc o negre, el que hi ha és una 
gran quantitat de matisos. Volem 
que es conegui, que el coneixement 
no estigui esbiaixat.

Sobretot, el que sí que celebrem 
és que després d’aquests 300 anys, 
nosaltres, com a comunitat nacio-
nal, com a poble...encara som aquí.

El president Artur Mas a la inau-
guració del Tricentenari va dir: “ 
Catalunya no és un poble vulgar 
perquè si ho fóssim, com en altres 
pobles ha passat, hauríem desapa-
regut i...nosaltres som aquí!”

Des del moment en què es va col-
lapsar Barcelona el record d’aquells 
fets ha continuat pervivint fins 
al punt que ha arribat aquesta 
celebració.

L’altra cosa interessant és que 
l’Onze de Setembre, el dia de la nos-

tra Diada Nacional, no és  voluntat 
d’ algú que va triar aquesta data, no. 
Neix d’una forma espontània. Cap 
a finals del segle XIX, uns joves que 
tenen el costum d’encarregar unes 
misses a Sta. Maria del Mar, en 
aparèixer el Monument a Rafael de 

Casanova decideixen 
fer-li un oferiment 
floral. Més tard arri-
ben les prohibicions 
tot i així any rere any 
l’ofrena es va fent més 
popular.

Érem, som i serem és una manera 
d’explicitar que el record ha pervis-
cut al llarg d’unes quantes genera-
cions. Sinó, com a país no estaríem 
aquí. Hi som amb voluntat de con-
tinuar, de ser-hi, de quedar-nos-hi. 
I a més a més de ser el més homo-
logables possible a l’organització 
planetària, a com s’organitzen les 
comunitats humanes.

Ens agradaria poder conèixer un 
xic millor les activitats  programa-
des, com les heu organitzat, sobre 
què van versades, quin equip de 
treball hi ha implicat...

El que vam intentar va ser veure 
la feina que s’havia fet perquè ja 
hi havia una Comissió del 2014. 
Personalment, abans de confegir 
l’esbós inicial, vaig parlar amb 
gairebé un centenar de persones 
que havien format part d’altres 
commemoracions com és el cas 
de “Catalunya mil anys”. Volia 
saber com pensaven que havia de 
ser una celebració d’aquest tipus 
en el context en què ens trobem 
actualment. A partir d’aquest 
coneixement, opinions i sensibi-
litats vaig pensar en la necessitat 
que hi hagués una oficina tècnica 
que efectués la conceptualitza-
ció detallada de les activitats. No 
ens podíem cenyir a una com-
memoració històrica sinó que, 
aprofitant l’efemèride, havíem de 
crear un seguit d’espais de debat i 
de reflexió que havien d’oferir la 
possibilitat de conèixer-nos nos-
altres mateixos i alhora projectar 
Catalunya més enllà del 2014. 

“Sobretot, el que sí que celebrem 
és que després d’aquests 300 anys, 

nosaltres, com a comunitat nacional, 
com a poble... encara som aquí.”
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Congrés de Prospectives que se 
celebrarà a l’octubre a nivell inter-
nacional, cultural, festiu... Aquest 
any el tancarem amb més d’un 
miler d’activitats. 

Tot anirà esdevenint en la mesura 
que les diferents propostes es vagin 
plantejant, perquè no és el mateix 
el que es faci a Torredembarra 
que a St. Hilari Sacalm, a Vic o a 
Mataró. Per descomptat tothom hi 
col·labora a la seva manera i el que 
fem des de la Generalitat és pro-
posar una commemoració que ve a 
ser complementària a la que el país 
ja està fent. 

Passem al segon bloc del que 
et proposàvem poder parlar: 
l’Ensenyament.

Dieu en el vostre web que uns dels 
eixos en els quals treballeu és el 
de l’ensenyament, que busqueu el 
reconeixement i difusió del model 
educatiu català i un impuls com 
a capdavanters. Què ens diries, 
què ens recomanaries, quin mis-
satge ens enviaries a les escoles en 
aquest sentit?

El missatge és que crec que s’ha de 
valorar la feina que feu les escoles. 
El món de l’escola hauria de ser 
un dels prioritaris si volem cons-
truir un altre tipus de societat. 
En aquest sentit, penso que més 
enllà de l’esforç que s’està fent ja, 
i molt més en aquests moments 
complicats, en la mesura del pos-
sible hem de reconèixer i valorar 
la feina que feu els mestres i cal 
dotar-vos de les eines necessà-
ries per fer que efectivament les 
noves generacions siguin les que 
puguin portar aquest país als 
nivells d’excel·lència.

Conèixer la nostra història serveix 
per a no cometre errors del passat. 
Quin paral·lelisme hi veus amb la 
situació actual?

El fet de desconèixer la nostra 
història fa que ignorem una part 
important de la nostra fotografia. 
Si nosaltres mateixos no reconei-
xem els fets que els nostres ances-
tres han protagonitzat, difícilment 
anirem bé.

Ho comparo amb algú que no té 
memòria, per a ell tot és nou, tot 
és diferent, no té aquesta forta-
lesa que dóna, d’alguna manera, la 
memòria.

Ara ens trobem en un moment 
convuls, on l’efervescència social, 
política i nacional no és gratuïta, 
no és casual. Segurament els cata-
lans, com molts altres pobles de la 
terra, no ens agrada enfrontar-nos 
a allò que no ens agrada, però en el 
fons ho hem de fer. Sembla que ara 
estem en un moment important, 
però fa 100 anys, en el Bicentenari, 
també va ser molt significatiu. Va 
suposar la recuperació d’espais 
d’autogovern de la Mancomunitat. 

Hi ha una frase que ho il·lustra. 
És d’un frare caputxí que en el seu 
dietari d’ un dia de maig del 1714, 
va acabar el seu text dient: “ lo foc 
d’avui ha estat tan pasmós i ( tan 
bèstia el bombardeig, en definitiva) 
que d’aquí a tres-cents anys se’n 
recordaran” No va dir ni cent, ni 
cinquanta, ni dos-cents sinó tres-
cents! i...just som aquí ara i certa-
ment ens en recordem.

Enric Codina i Marga Minguell,  
Mestres de l’Escola Sadako
Mariona Sanz
Membre de la Comissió Revista

“El món de l’escola hauria de ser un 
dels prioritaris si volem construir 

un altre tipus de societat”

Al voltant  
del 1714:
La creació de textos com a 
mitjà d’expressió escrita 
és una de les bases del 
nostre projecte de llengua 
a l’etapa de Secundària.

A segon d’ESO s’ha plante-
jat una proposta d’escrip-
tura creativa a partir del 
treballat a l’aula sobre els 
fets històrics que van suc-
ceir a Barcelona l’any 1714.

Els nois s’han documen-
tat, han fet un esforç 
d’empatia, s’han posici-
onat, ens han presentat 
unes posades en escena 
amb les quals ens han fet 
reviure el setge.

Patiment, enyorança, des-
trucció, intimitat, senti-
ments, enemics, contra-
atacs, negociacions... són 
uns bons elements per a 
recrear la nostra història.

Marga Minguell,  
Professora de l’Escola Sadako

1714: bArCELOnA HA mOrt.
un SEtgE quE SEmPrE rEStArÀ 
A LA nOStrA mEmÒrIA.

Hola, em dic Josep, i sóc resident de la ciutat de 
Barcelona. Des de petit sempre havia volgut ser tro-
bador i explicar al món les notícies i els fets més des-
tacats sobre l’actualitat. En definitiva, volia ser la veu 
de la meva ciutat. Però la veritat és que mai se m’ha-
via plantejat l’oportunitat de fer-ho; corren temps 
difícils. Ni sóc trobador, ni em dedico a escriure ni... 
Res! Fins fa poc era aprenent en un gremi de saba-
ters, però ara ja he perdut tot el que tenia. Ni família, 
ni amics, ni gremi de sabaters... Res, no em queda res 
més que tristor i dolor. Un buit en el meu cor ple de 
foscor. Avui, per fi, he tingut aquesta sort i he pen-
sat que el món podia estar interessat a saber el meu 
punt de vista després d’haver patit aquesta situació 
tan desagradable. Davant nostre s’han tancat camins 
i possibilitats per tirar endavant amb la voluntat d’un 
poble. No sortim d’una derrota per fer-nos enrere i 
pensar en les pèrdues. Mirem endavant per superar 
amb coratge i valentia el fracàs, i recordar que molts 
han perdut la vida lluitant al costat nostre, lluitant 
per la identitat d’un poble, lluitant per una Catalunya 
lliure.

Tot va començar fa 14 anys. Aleshores jo era només 
un marrec innocent que desconeixia la realitat. Devia 
tenir uns 7 anys i l’únic que feia era deixar-me portar 
pels altres. No preguntava res...

El 1700, el rei Carles II de Castella i d’Aragó va morir 
sense tenir cap descendent directe i va decidir que el 
seu hereu seria Felip de Borbó, nét de Lluís XIV, rei de 
França. La guerra de Successió́ es va iniciar perquè 
el Principiat de Catalunya i els regnes de Mallorca, de 
Valencia i d’Aragó no estàvem contents amb el nos-
tre nou rei, ja que era absolutista. Volíem que el nos-
tre rei fos pactista, com ho havia sigut l’anterior rei, 
Carles II. Volíem que l’Arxiduc Carles d’Àustria fos el 
nostre rei, ja que ell respectava els nostres costums i 
opinions. Els anteriors regnants no haurien comen-
çat la guerra si no hagués estat pel recolzament d’Àus-
tria, Holanda, Portugal, Gran Bretanya i Prússia. 

La guerra va començar l’any 1700 i va ser 5 anys des-
prés quan Catalunya hi va entrar. Però l’any 1711 l’em-
perador de la dinastia dels Austries, germà de l’Ar-
xiduc Carles, va morir. I és per això que Carles el va 
haver de substituir i es va convertir en el nou empera-
dor d’Àustria. L’any passat, al 1713, els aliats que llui-
taven perquè l’Arxiduc Carles fos rei d’Espanya i el 

regnat de França van signar el tractat d’Utrecht que 
va posar fi a la Guerra de Succesió.

Els catalans no ens vam rendir i vam continuar llui-
tant. L’exèrcit de Felip de Borbó, comandant pel 
Duc de Berwick, va acabar derrotant tots els regnats 
excepte el Principiat de Catalunya, comandat per 
Antonio de Villaroel. Berwick va acabar guanyant 
tota Catalunya excepte Barcelona.

El Duc de Berwick va posar a setge la ciutat de 
Barcelona el 25 de juliol del 1713, encerclant la ciutat 
amb soldats borbònics. Però els catalans vam voler 
resistir fins a la mort. Al final, Catalunya ha durat 
fins l’11 de setembre d’aquest any, del 1714; en concret  
uns 13 mesos. Aquest any ha estat quan les tropes de 
Felip de Borbó han entrat a la ciutat i han aconseguit 
derrotar-nos.

Com que el setge ha durat tant i ha costat tants 
diners, Felip s’ha volgut venjar, i ens ha prohibit l’ús 
del català. 

Així doncs, el que estic fent jo ara mateix no està per-
mès. He de fer-ho d’amagat però lluito per fer-ho per-
què crec que res em pot impedir que m’expressi amb 
la meva llengua.

Ara ens veiem obligats a obeir ordres d’homes que 
ens estan torturant. Parlen d’un seriós projecte que 
anomenen La Ciutadella, del qual nosaltres en serem 
els constructors, que resulta ser una muralla que 
haurà d’envoltar tota la ciutat de Barcelona i serà una 
«arma» en contra de la mateixa ciutat. 

No és gaire l’esperança de la gent, ara mateix. Molts 
catalans han mort i les respectives famílies n’estem 
molt dolgudes.

Potser d’aquí a 300 anys se celebrarà el tricentenari 
de Catalunya. Se celebrarà que un dia els catalans 
vam lluitar pel nostre país i alguns vam viure per 
explicar-ho. Se celebrarà una derrota i la resistència 
que vam oposar els catalans a les tropes de Felip Vè 
i donaran valor a tot per el què hem lluitat intentant 
tornar a Catalunya la seva llengua i els seus interes-
sos, el dret a decidir i la independència per al nostre 
país, que, desgraciadament, aquest any hem perdut a 
mans dels nostres enemics. 

  
Meritxell Vila
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EStImAt DIArI

Hola pare,

No sé si algun dia rebràs aquesta carta, però ara no tinc res a fer i he 
decidit escriure’t. Aquí tots estem molt tristos; la mare està deprimida, 
ma germana no para de plorar i a l’àvia li queda poc temps de vida. Jo 
sóc l’únic que encara creu en tu. Sí, pare, sé que tornaràs. Fa dos mesos 
que t’esperem, des de la derrota, i sé que tornaràs. 

La ciutat està deserta, destruïda, saquejada... morta. La nit de l’onze de 
setembre de 1714, els soldats van entrar a la ciutat. Estàvem tots a casa 
de l’àvia per ajudar-la a superar millor la mort de l’avi, que potser no 
sabies que ha mort. Vam tenir molta sort, perquè com tu bé saps, la casa 
és un soterrani als afores de la ciutat. Les tropes de Felip V van entrar 
per l’altra banda de Barcelona. Els soldats no van arribar a casa i tots 
estem bé físicament, però sense tu, tot això és diferent. Tinc por, pare. 
Ja no puc anar a l’escola perquè l’han destruït i no puc passar temps 
amb els meus amics perquè molts d’ells han marxat. 

Corren rumors que a l’est de la ciutat, al costat de la Ciutadella, estan 
penjant i exterminant tots els caps de l’exèrcit que van oposar resistèn-
cia. Sé, pare, que tu hi tens un càrrec important, també sé que qualsevol 
dia et podem trobar penjat a la Ciutadella. Però, com tu m’has ensenyat, 
no haig de fer cas dels rumors que diu la gent, perquè molts cops són 
mentida. D’una cosa estic segur: si d’aquí uns dies no tornes, jo sortiré 
a buscar-te i et podré donar aquesta carta. El meu únic desig és que 
estiguis a casa d’aquí una setmana, pel meu aniversari. Fa tres anys que 
no hi ets en aquestes dates, però aquest any faig 11 anys i sé que podràs 
venir. 

Després de la batalla i tot el desastre, la mare em va explicar tot el que estava 
succeint. Entenc que tu mai volguessis dir-me que eres un cap molt impor-
tant a l’exèrcit, per protegir-me, però ara ja ho sé. La mare em va explicar 
el que molta gent no sabia; l’origen d’aquesta batalla, el que tu li vas dir. Diu 
que fa poc el rei d’Espanya va morir sense descendència. Ell va posar al seu 
testament que l’hereu de la corona seria Felip V de França. A Barcelona 
no li va semblar bé perquè recolzava que fossin els austríacs els hereus de 
la corona. Aquest desacord va provocar l’inici d’una batalla, la Guerra de 
Successió. Els participants eren l’exèrcit espanyol i el francès que tenia una 
gran superioritat militar, contra l’exèrcit català que s’havia aliat amb Gran 
Bretanya, Holanda i Àustria. Van arribar aquí molt ràpidament i la bata-
lla es va convertir en un setge a la ciutat. Aquest setge va durar més d’un 
any, i ha estat molt dur per a nosaltres. La ciutat estava aïllada perquè vam 
perdre el recolzament dels aliats. Finalment els francesos van aconseguir 
entrar i van destruir-ho tot. 

Després d’aquesta batalla, el rei Felip V ha fet la Reforma de Nova 
Planta i s’ha prohibit el català. També s’està construint un castell a la 
Ciutadella, diuen que serà per controlar la ciutat i evitar una revolució 
dels catalans. 

Només vull dir-te que no puc estar més orgullós de tenir un pare com 
tu, que ha lluitat per la seva ciutat i per la seva família fins al final.

T’estimo pare, 

El teu fill.

  
Iago Muñoz  

Estimat diari,

Durant aquest mes d’abril de 
1713 els soldats de la Gran 
Bretanya ens han abandonat. 
Fins ara havíem tingut força 
ajudes per part dels Àustries, 
els Holandesos i els Britànics,  
però amb la firma del tractat 
d’Utrecht ells es desvinculen 
de nosaltres i de la guerra i a 
canvi obtenen l’illa de Menorca 
i també Gibraltar. Ara ens hau-
rem d’arreglar sols, amb menys 
ajudes quan cada vegada en 
necessitem més.

Espero que les coses canviïn 
aviat, perquè si no canvien no sé 
si arribarem al 1714.

Estimat diari,

Fa molts dies que no escric, però 
avui, dia 9 de juliol d’quest any 
de guerra de 1713 el principat de 
Catalunya ha obert les llistes per-
què els homes es pugin allistar.

Ja fa temps  que la guerra ens 
preocupa, i ara encara més. Si 
els catalans, gent lliure  i sense 
exèrcit, s’estan allistant vol dir 
que les coses cada vegada van 
a pitjor. Tinc por, però no ho 
puc dir. Què en diria el pare, 
un dels homes més valents que 
Catalunya ha tingut mai, si sabés 
que la seva filla té tanta por? No 
crec que ho entengués, ell que 
lluita tant pel que vol i per al bé 
dels altres.

Bé, crec que ve algú. Fins un 
altre dia.

Estimat diari, 

Avui, 25 de juliol de 1713,  han 
arribat els soldats i les tropes 
borbòniques a les portes de la 
ciutat. Ens han dit que estarem 
assetjats fins que no els deixem 
entrar o entrin ells a la força. 
Aquí dins, la ciutat viu en un 
estat de calma com mai. La gent 
va pels carrers amb cares d’an-
goixa, i cap nen no juga al carrer.

Pel que m’han dit, fa tretze anys, 
just pocs dies abans de néixer jo, 
va morir el rei sense descendèn-
cia. Per això en el seu testament 
havia posat que volia que Felip V, 
fill del rei de França, fos el nou 
rei d’Espanya, i als Catalans no 
els va agradar. El pare ha explicat 
que els francesos són una gent 
molt controladora i que voldrien 
tenir  tota la població sota con-
trol. Com que no ho vam voler 
acceptar, es va començar una 
guerra, que tot i que ells no ho 
vegin, ens està fent més mal que 
bé a tots. Per què matar  gent, per 
què espantar els nens? Quin sen-
tit té prendre’s tantes molèsties 
per una qüestió de poder. Per què 
el poder causa tantes desgràcies? 
Bé, com comprendràs, t’escric 
aquí perquè en aquests temps no 
es pot parlar amb tranquil·litat 
ni a casa ni enlloc. Això ho escric, 
però no crec que mai et rebel·li el 
meu nom per si troben tot això, 
però has de saber que ets l’únic 
consol, quan tens un pare pre-
ocupat per defensar una ciutat 
i una mare que tan sols cuida 
dels teus germans petits. I ami-
gues tampoc. La Maria, la meva 
millor amiga des de sempre i per 
sempre va marxar de la ciutat fa 
mesos per culpa de la guerra i la 
resta  ja ni em parla.

De totes maneres, quan jo encara 
no tenia cinc anys, cap al 1706 
Barcelona ja va patir un altre 
setge, de manera que molts ja ho 
han viscut.

Espero poder-te escriure d’aquí a 
poc. Fins aquest moment t’esta-
ràs amagat sota el meu matalàs.

Estimat diari,

Avui t’escric en motiu del meu 
aniversari. En aquests quatre 
dies he estat molt ocupada, però 
les coses han tornat ja a la nor-
malitat, tot i que només ens arri-
ben ajudes des del mar i el que 
podem anar a buscar a Montjuïc. 

Els soldats s’han posat a una 
certa distància de la muralla, 
el just perquè no hi arribin els 
canons i, per tant, el camí fins a 
Montjuïc ha quedat força lliure. 

Ara estic aquí perquè l’aniversari 
és com si no hi fos, per a mi és un 
dia important, però es veu que hi 
ha gent ( família i amics )que cre-
uen que no ho és gaire d’ impor-
tant. Per a mi ho és molt, perquè 
veient com estan les coses, potser 
serà difícil celebrar-ne gaires més.

Espero que de cara a la nit, quan 
torni el pare,  se’n recordi.

Estimat diari,

Avui 30 de novembre és un gran 
dia per al pare. Els cinc magis-
trats del Consell de Cent han 
finalitzat el seu mandat, i el pare, 
Rafael Casanova ha estat esco-
llit el nou conseller en cap. A mi 
em fa por, sent tant important 
li podrien passar moltes coses, 
però si és el que ell vol?

Avui no tenia gaire temps, però 
necessitava que sabessis lles 
meves pors i la nova situació de 
la família.

Estimat diari, 

Avui, 24 de febrer de 1714 hi ha 
hagut una batalla naval contra 
els britànics. Però els catalans 
han acabat guanyant. Això diuen 
que ens ha ajudat, i que tenen 
alguns vaixells capturats i provi-
sions que ens permetran passar 
les properes setmanes.

Cada vegada m’he acostumat 
més a viure amb la pressió cons-
tant de no saber què passarà 
a l’hora següent o l’endemà al 
matí. Les meves amigues cada 
vegada em tornen a venir a bus-
car a casa per anar a jugar sem-
pre que puc. Crec que això és 
perquè el pare ara té més poder 
que cap altre home dins d’aques-
tes muralles.

Durant tots aquests mesos que no 
he escrit hi ha hagut unes quantes 
batalles i altres coses, però res que 
no pogués arreglar el pare. Ara 
cada vegada s’està menys per casa, 
té molta feina i això de vegades no 
ho portem gaire bé. Són moments 
difícils, i la gent passa el temps 
a casa amb la família, però nos-
altres no, de vegades ens posem 
nerviosos perquè veiem explosi-
ons que es perden en la llunyania 
i no sabem on és el pare. Per altra 
banda, però, també em sento molt 
feliç de tenir un pare tan bonda-
dós que a més de preocupar-se per 
nosaltres es preocupa per la resta.

Bé, això és tot per ara, i no sé quan 
podré tornar a escriure perquè 
no em poden descobrir. Al pare li 
agafen atacs de ràbia quan veu que 
parlem de la guerra. He canviat 
l’amagatall, i ara et guardo sota 
una de les rajoles del terra que ha 
sortit de lloc. 

Estimat diari,

Avui dia 6 de juliol hem vist que 
arribava un nou Duc per coman-
dar els nostres enemics. Segons he 
sentit dir al pare és un tal Duc de 
Berwick que ha vingut a substituir 
al Duc de Pòpuli. Una altra mala 
notícia, amb el nou duc també han 
arribat més reforços francesos, 
cosa que fa pensar que Lluís XIV 
s’està implicant més en la guerra 
per ajudar el seu nét Felip.
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EL 25 DE juLIOL DE 1714...

Tot va començar fa més d’un any, 
un calorós vint-i-cinc de juliol, 
en plena guerra. Aquesta va 
començar fa ja deu anys, amb tot 
allò de l’arxiduc Carles I... I no 
sé ben bé com va anar tot però 
ara em trobo aquí, defensant 
la meva ciutat per a no sé exac-
tament qui. Però sí que sé que, 
si no ho faig, probablement la 
meva vida perillarà, perdré totes 
les persones a qui estimo. I com 
jo, milers de persones. Sé que 
aquests castellans ens destros-
saran tant com puguin si acaben 
entrant. I bé, és obvi que no vull 
que passi. M’estimo la meva ciu-
tat. Barcelona, tot i ser una ciutat 
petita, és magnífica. No suporto 
la idea que algú li estigui fent 
tant mal com aquests maleïts.

Vivim amb poca normalitat el fet 
de disposar cada cop de menys 
recursos. Recordo que, abans, 
cada dia podia elaborar el pa 
amb tota tranquil·litat, si a vega-
des em passava posant-hi massa 
blat o sal el problema era petit, 
tornàvem a començar i llestos. 
La cosa era que em feia mandra, 
però ja està. Ara no. Ara estem 
envoltats d’enemics que no dei-
xen passar cap mena d’aliment 
cap a dins, és molt més compli-
cat això de fer pa. 

Encara que jo me’n puc sortir 
prou bé. Hi ha gent, que fa altres 
oficis, que ho té més compli-
cat. Hi ha qui necessita alguna 
cosa que prové de l’interior de 
Catalunya, i és impossible que 
arribi per culpa d’aquests soldats 
borbònics.

Pel que sé, l’exèrcit que ens assetja 
és d’uns 25.000 homes, coman-

dats pel duc de Pòpuli fins el sis de juliol. Aquest va ser 
el dia en què es va començar a perdre el control, i quan 
les coses es van posar realment bé per als castellans. 
Aquest va ser el dia en què va arribar a Barcelona el duc 
de Berwick. El famós militar anglès. Potser el millor 
militar del món després del duc de Villars. 

Un dels episodis que més recordo és la batalla del 
baluard de Santa Clara, el dotze, tretze i catorze 
d’agost. Aquest va ser el segon intent dels enemics 
d’assaltar la nostra ciutat. Per sort, Berwick va fra-
cassar en la seva estratègia, i els nostres soldats es 
van defensar com mai. Encara conservo la imatge 
dels soldats catalans defensant Barcelona, posant 
totes les seves forces en impedir l’entrada dels bor-
bons, assassinant amb sang freda a qualsevol que 
pretengués passar cap al baluard. Encara conservo 
la imatge d’un dels homes de Felip V travessat cru-
elment pel fred metall de l’arma d’un dels nostres. 
Malgrat no ser una imatge agradable, no puc evitar 
sentir-me feliç, ja que és un menys a atacar la meva 
estimada ciutat.

La resistència contra els espanyols està comandada 
pel general Villarroel. Aquest home, abans de venir 
amb nosaltres, els catalans, va ser un militar de 
l’exèrcit borbònic. Encara que ha fet una gran tasca, 
sembla que no ha estat suficient.

Veig el mar, miro a l’horitzó. Avui, 11 de setembre de 
1714, no és un dia com qualsevol altre. Es respira un 
aire de desesperació als carrers. Sento impotència 
davant l’exèrcit enemic. 

Avui 11 de setembre de 1714, Barcelona corre un 
gran perill , he vist onejar la bandera de Santa 
Eulàlia, senyal de màxima alerta, portada pel nostre 
Conseller en Cap, Rafael Casanova, màxim respon-
sable de la ciutat. Malgrat que estava lluny, he vist 
en la seva mirada la certesa de la derrota. No anava 
errat.

Ha estat un dia extremadament dur. Ens han ata-
cat de matinada, per sorpresa, quan la majoria de 
gent no estava preparada per cap mena de batalla. 
L’assalt ha durat tot el dia, amb intensos combats 
per tots els carrers, però sembla que finalment no 
s’hi ha pogut fer res. Sí, és cert, que encara no tot 
està perdut, però tot sembla indicar que això s’ha 
acabat, que ben intentat, però que no s’hi ha pogut 
fer res. Que Felip V ha aconseguit el que pretenia, 
que ja ens han assaltat, que dubto que es trigui gaire 
a lliurar la ciutat als borbònics. Tot i que sembla que 
no volen acceptar la rendició incondicional, que 
és el que volia el duc de Berwick, tots sabem que la 
guerra està perduda. I ben perduda.

  
Pol Vendrell  

Estimat diari,

Fa amb prou feines una setmana 
de la meva última carta, però 
aquesta nit ha passat una cosa 
important. Aquesta nit del 12 al 
13 de juliol el Duc de Berwick ha 
decidit atacar per la banda del 
Besòs. Han excavat pel Baluard 
de Santa Clara fins a Portal Nou. 
Aquest matí uns quants barcelo-
nins ens hem despertat atemorits. 
Crec que mai havia passat tanta 
por. Despertar i veure aquella 
paral·lela tant a prop de la muralla 
m’ha accelerat el cor de l’espant.

Tot el que explico ho sento de 
les reunions clandestines a casa. 
Són aquells moments del dia 
en què cada persona de la casa 
ha d’anar a la seva habitació i al 
menjador només s’hi queda el 
pare, per parlar, i la mare per 
servir alguna coseta de menjar. 
Jo i la meva germana intentem 
escoltar  amagades, però no sem-
pre podem, així que no sé gaire 
cosa del que passa.

Estimat diari,

Avui, 29 de juliol de 1714 faig 14 
anys. Fa pocs mesos no esperava 
arribar a fer els 14. Tenia tanta por 
que pensava que no arribaria a 
l’hora següent. Avui ha estat un dia 
tranquil, el pare s’ha quedat bona 
part del dia a casa, perquè sap que 
hi passa poc temps i que el dia de 
l’aniversari és important ara, qui 
sap quants més en celebrarem! 
De totes maneres no ha estat tot 
tan tranquil per aquí. Tan sols tres 
dies després de l’excavació i ober-
tura de la primera trinxera, en van 
obrir una segona, i per si fos poc 
una tercera encara més a prop. 
Villarroel, un dels homes que tre-
balla per defensar Barcelona amb 
el pare, ha començat a reforçar la 
muralla.

Bé, això és tot per  ara, tot i que 
encara no sé com ni quan aca-
barà tot aquest malson

Estimat diari,

Avui 15 d’agost tinc moltes 
coses per explicar. Últimament 
hi ha hagut moltes batalles pel 
Baluard de Santa Clara. Els 
dies 13 i 14 n’hi va haver una de 
molt aferrissada. El meu germà  
gran va haver d’anar-hi a lluitar, 
igual que tots els altres nois de 
Barcelona que tenen més de 14 
anys. Cada vegada estem pitjor, 
també ens han bloquejat totes 
les ajudes que ens arribaven pel 
mar. Ens estan deixant al límit 
de les forces. Tinc l’esperança 
que tot s’arreglarà, però cada 
vegada estic menys segura de 
com sortirem d’aquest mal pas.

Estimat diari,

El dia 3 de setembre va passar una 
cosa molt important, es va reunir  
tot el consell perquè el Duc de 
Berwick ha proposat d’obrir nego-
ciacions de capitulació. Els Tres 
Comuns han decidit que no volen 
ni sentir a parlar de cap proposta 
feta per l’enemic. Per culpa d’això, 
un dels ajudants del pare, el tinent 
mariscal Villarroel va dimitir i va 
demanar sortir de la ciutat,  havia 
de marxar aquesta tarda del dia 11 
de setembre en un comboi proce-
dent de Mallorca.

Avui, a la matinada, ens han des-
pertat uns crits. Les tropes bor-
bòniques han atacat els Baluards, 
i mica en mica han anat entrant 
a les muralles de la ciutat. A les 
vuit del matí, el meu pare, Rafael 
Casanova ha començat a prepa-
rar el contraatac  amb la bandera 
de Santa Eulàlia onejant al vent, 
i aviat el flanc dret ha estat gua-
nyat pels barcelonins. La batalla 
ha durat tot el dia i al pare li han 
disparat a la cama, així que ha 
vingut a casa dels avis.

Finalment els governants han 
decidit iniciar les negociacions.

Estimat diari,

La guerra no ha acabat del tot, 
però  ens han deixat en pau.
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Júlia Gras    

Amb 1714 mOtS...

Fa un any, al 1714, va passar el que ningú s›esperava. El 
pitjor. Perdoneu, no m›he presentat. Jo soc l›Adelaida 
Corberó, la criada i ajudant de la senyora Elisenda, dona 
d›Antoni de Villaroel. Sempre havia viscut, encara que 
treballant dia i nit, en el palau. Era el lloc més bonic que 
havia vist mai. Les parets eren altes i decorades amb 
petites pedres precioses d›aquelles que costaven molt 
d›aconseguir. Hi havia una gran façana amb pedres 
esculpides i amb figures religioses. Entraves, i hi havia un 
gran vestíbul. Tan gran, que hi cabien més de 100 perso-
nes. Els passadissos eren amples i amb quadres a totes les 
parets. O et coneixies el palau, o era com un laberint. Es 
clar, que jo ja hi portava treballant des que tenia 15 anys, 
i ara ja en tinc 22. Us preguntareu, perquè he començat 
parlant en passat. Com ja us he dit, fa un any va passar, el 
que ningú s›esperava, i el palau va quedar en ruïnes.

Tot va començar un matí de l›any 1700 a la plaça del 
poble, on jo anava a comprar el dinar pels senyors. 
Tothom es va col·locar al voltant del pou, i un joglar 
vestit amb una túnica verda i unes sabates acabades en 
punxa va anunciar que Carles II havia mort. Com si no 
fos prou, va morir sense descendents, cosa que va provo-
car una gran discussió per l›hereu al tro. Carles II havia 
deixat escrit que volia com a hereu a Felip d›Anjou, però 
no tothom hi va estar d›acord. A causa d›això es va desen-
cadenar una guerra, la guerra de successió. Aquest va 
durar més de 10 anys, però aquí a Barcelona no en vam 
patir les conseqüències. Alguns dies, sentia que el senyor 
parlava amb els seus amics, mentre jo li preparava el 
te, de qui volien com a successor. Pel que semblava, la 
majoria d’habitants de la ciutat estaven en desacord. Els 
borbons, aquelles rates miserables, a qui l›única cosa 
que els importava era arribar al tro, es van proposar eli-
minar totes les ciutats i les persones que hi vivien, a tots 
aquells que no fossin del seu bàndol, sense cap mena de 
pietat. Llavors, ja era massa tard, ja havíem parlat massa, 
ja ens havíem expressat en contra d›ells i la única espe-
rança que teníem era esperar que arribessin i resistir. 
Malauradament, no era tant fàcil. Ells eren molts i molt 
forts. Nosaltres érem els justos, i la resta d›homes de la 
ciutat: mestres, artesans... No estaven prou preparats per 
aprendre a lluitar en el poc temps que teníem. Tot i això 
jo sabia que els nostres homes no es rendirien. Un dis-
sabte, es van reunir homes, dones, i fins i tot joves i van 
quedar que quan fes falta, anirien amb les falçs, les for-
ques i la resta d›objectes afiliats que tinguessin a lluitar i 
a defensar la ciutat com es mereixia. 

El 25 de juliol de 1713 van començar a arribar els pri-
mers borbons. Realment, pel que havia sentit que deia 
Villaroel, eren molts més dels que s›esperaven. Els sol-
dats que estaven situats a la torre van anar veient com 
arribaven. Es van anar situant al voltant de un tros de la 
muralla, però força més lluny. Segons deien semblaven 
tranquils. La seva estratègia no era atacar directament, 



sinó fer un setge. Per si no sabeu què és, consisteix a col-
locar-se al voltant de una ciutat i esperar que la gent morís. 
Això volia dir que no podríem sortir de les muralles, que 
podíem per falta de menjar (ja que era molt difícil que arri-
bessin reforços i el menjar de la ciutat s›aniria esgotant). 

Rafael Casanova va convocar una trobada a l›església de 
la ciutat on hi havia d›assistir el pare o la mare de cada 
família. Jo no hi podia anar perquè aquell dia em tocava 
netejar les finestres de palau, però la senyora Elisenda i el 
seu marit Antoni, que sí que hi assistirien em van dir que 
ja m›explicarien el que els havien de dir. Vaig estar tot el 
matí esperant a que tornessin. Quan ja estava netejant 
la penúltima finestra, van arribar ells. Pel que em va dir 
Elisenda, Casanova els havia dit que seria un setge difícil. 
Que intentarien fer arribar provisions per mar, però que 
no era segur que arribessin, així que no podíem malgastar 
el menjar. Havíem de menjar el just.

Durant el primer mes, agost, tot va seguir amb total nor-
malitat. Cadascú seguia fent la seva feina i pel que deien 
els soldats situats als baluards els borbons ja estaven 
instal·lats, però de moment no tenien la intenció d›atacar. 
Anaven passant els dies. Aquí al palau el menjar ens 
sobrava, tot i que com ens havien ordenat, no el podíem 
malgastar. En un obrir i tancar d›ulls ja estàvem al mes de 
gener. El fred a la ciutat ja havia arribat. En anys anteri-
ors, cada hivern venia un grup de 10 homes del poble veí 
amb dos carros plens de flassades perquè al seu poble eren 
molt pocs i no les necessitaven totes i aquí a Barcelona no 
teníem suficients flassaders. Degut al setge que estàvem 
patint aquest hivern passaríem fred. Els flassaders van fer 
tot el que van poder i els ciutadans vam intentar reutilit-
zar les mantes de l›any passat. Passava el temps i semblava 
que tot anava bé, però van calcular que al cap d›un mes, al 
maig aproximadament, se’ns acabaria el menjar i havíem 
de trobar alguna forma d›entrar aliments a la ciutat. Al cap 
de dues setmanes un vaixell va arribar a la ciutat carregat 
d›aliments. Portava fruita i vegetals i alguns peixos que 
havien pescat durant el camí. Semblava que estaríem ben 
alimentats durant els següents mesos. 

Al juliol ja portàvem un any aguantant aquell setge. Mai 
m›hagués imaginat que duraríem tant. Les males notícies 
no van trigar a arribar. Al cap d›uns setmana, a mitja nit, 
un grup de soldats borbons van intentar entrar a la ciutat 
pel baluard de Migdia. Van fer petits forats al terra i hi van 
col·locar explosius per intentar fer un túnel i d›aquella 
manera accedir a la ciutat. Per sort, Jaume, Miquel i Lluís, 
els tres soldats que estaven vigilant el baluard se’n van 
adonar i ràpidament van actuar. Van avisar amés soldats i 
10 dels nostres van aconseguir fer fora als soldats borbons. 
Primer els van llançar pedres, i un d›ells va marxar, però 
els altres encara seguien allà. Llavors, van decidir agafar 
els fusells i disparar. Al fer-ho, un d›ells va morir i els altres, 
espantats van decidir rendir-se i marxar altre cop cap als 
campaments dels borbons. Durant aquella nit es van 
encarregar de tapar els forats que havien fet de manera 
que no poguessin entrar més. La resta del mes de juliol va 

seguir tranqui-la i amb normalitat però el pitjor encara 
estava per venir. La nit del 12,13 i 14 els borbons van anar al 
Baluard de Santa Clara, situat al nord-est de la muralla per 
intentar fer una entrada, altre cop, a la ciutat. Al 12 es van 
dirigir cap allà, van   instal·lar-se amb unes tendes de cam-
panya a un kilòmetre del baluard i a la nit del 13 van entrar 
en acció. Com a la vegada anterior, també van intentar fer 
el forat amb explosius. Desgraciadament els soldats no 
estaven tan atents i els va resultar més fàcil. Primer, ens 
van escriure una carta que deia que si ens rendíem, que no 
ens farien res, que només quedaríem sota les seves ordres. 
Villarroel, Casanovas i alguns altres, es van reunir per 
decidir que fèiem. Semblava que tots ho tenien molt clar. 
Portàvem aguantant un any, ara no ens podíem rendir. 
Tots els vilatans estaven d›acord, ja estaven preparats per 
quan fes falta. Ara ja no ens podíem fer enrere. Era la única 
possibilitat que teníem de ser lliures. Els vam informar 
que no ens rendíem i llavors va ser quan van venir fins al 
baluard de Santa Clara a atacar. Van aconseguir fer el forat, 
i els soldats van entrar a la ciutat. Ells eren molt pocs, i en 
aquell moment nosaltres vam portat tots els nois majors 
de 14 anys a lluitar. Com érem tants, els vam guanyar. Els 
borbons que havien entrat van tornar a sortir, ens havia 
anat d›un pèl. 

Al cap d›un més aproximadament va venir la batalla final. 
El dia 11 de setembre van tornar a entrar. Aquest vegada 
eren molts més, vaja, eren tots els borbons. Estaven deci-
dits a guanyar d›una vegada per totes. La ciutat es va posar 
en alerta. Les tropes estaven preparades i els ciutadans 
van agafar les foques, les falçs, els ganivets i tot el que van 
poder per defensar la ciutat. Va començar la batalla. El 
senyor Villarroel va anar al palau veí, el de Casanoves i van 
anar junts a lluitar, ja que potser era la última vegada que 
es veien. També es va acomiadar de la seva dona, Elisenda, 
i de mi. Elisenda va agafar dues forques que tenien a 
l›habitació de les eines i me’n va donar una. Juntes, vam 
anar a per tots els borbons que trobéssim. Ja en aquell 
moment i havien més de 100 morts. Anava pels carrers i 
pensava que encara que fos impossible havíem de guanyar, 
ni que fos per la gent que havia mort ja. El cor m›anava a 
cent però tenir por era el pitjor que podia fer.

Al cap de 3 dies, el 14 de setembre, vam perdre la batalla. 
Els borbons ens havien guanyat i estàvem sota el seu con-
trol. Del nostre bàndol hi havia hagut 6.850-8.500 morts 
i ferits en total. A Villarroel, se’l van endur presoner per 
mar fins al Castell d›Alacant. Al cap d›un mes el van tras-
lladar fins a la Corunya. Com a mínim, és viu. L’Elisenda 
està ferida. Quan va acabar la batalla me la vaig endur al 
palau, que com us he començat dient estava destrossat. La 
vaig estirar al seu llit,que estava una mica trencat, però que 
encara es podia utilitzar. Li vaig ficar uns draps mullats al 
voltant de les ferides i vaig aconseguir que es recuperés. 

I amb 1714 paraules acaba el meu relat.
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El dissabte 14 de juny de 2014 l’organització 
Somescola (Entitats cíviques i educatives per l’es-
cola catalana) va organitzar un acte reivindicatiu 
que va aplegar unes 100.000 persones amb el lema 
“Per un país de tots, decidim escola catalana”. 

Va ser la mobilització més important de la història en 
pro de l’escola catalana. Va aplegar 44 entitats de la 
coordinadora cívica i educativa, l’Escola Valenciana i 
l’Assemblea de Docents de les Illes, així com també va 
comptar amb la presència de diversos representants 
institucionals, polítics i personalitats catalanes que 
van donar suport a la mobilització. Una majoria social 
i política que defensa el dret a decidir el propi model 
educatiu va quedar àmpliament reflectida. 

La marxa va recórrer el centre de Barcelona en un 
ambient festiu i reivindicatiu, des de la plaça Tetuan 
fins al passeig Lluís Companys. El recorregut va estar 
amenitzat per diverses companyies de teatre de carrer, 
grups de percussió, parelles de gegants i bestiari popu-
lar vinguts des de tot arreu del país. També van acom-
panyar la marxa molt especialment, 50 gegantons 
d’escola i centenars de capgrossos fets pels infants. 

Abans de la manifestació i durant el mateix dia, des 
de diverses entitats i agrupacions es van organitzar 
tallers, per tal que els infants es poguessin fer el seu 
propi capgròs. Es va escollir el capgròs com a símbol de 
la diversitat i tenacitat de l’escola catalana. 

Al final del recorregut, va tenir lloc la lectura d’un 
manifest conjunt i diverses actuacions de grups com 
Macedònia, Tortell Poltrona, Gospel Gràcia i Lax’n’Busto 
amb en Quim Masferrer com a presentador de l’acte. 

El manifest llegit per Muriel Casals, rebutjava la judi-
cialització de les aules i la LOMQE o Llei Wert: “Allò 
que diu la llei Wert no convé a la nostra escola. La 
LOMQE no s’ha d’aplicar el curs vinent. Ho hem d’im-
pedir!” “Reclamem que el Govern català dicti instruc-
cions ben clares i precises que donin confiança als nos-
tres centres educatius, que ens refermin en els nostres 
valors educatius i que no cedeixin ni un pas en la pre-
sència del català a les nostres aules. És un compromís 
polític que ha d’estar a l’alçada del compromís dels 
mestres i dels pares i mares a les escoles; compromís 
que es manté ferm des de fa més de 30 anys”, va afegir.

“Som una comunitat de 10 milions d’europeus repar-
tits entre quatre estats que, malgrat les divisions 

administratives, manifestem que ens sentim units, 
enllaçats, per la nostra llengua comuna, la llengua 
catalana. Qualsevol atac a la nostra llengua en qual-
sevol d’aquests territoris s’ha de trobar amb una res-
posta contundent i col·lectiva”.

“Des de Somescola, com a representants de les asso-
ciacions que la integren, sempre que calgui tornarem 
a demanar la vostra força, la nostra força, per cridar 
junts: Per un país de tots, DECIDIM, escola catalana!”, 
va cloure el manifest.

Va ser una tarda festiva de juny que va moure dese-
nes de milers de persones a pronunciar el seu rebuig 
frontal a la llei (LOMQE). El model d’escola catalana, 
avalat i reconegut com una experiència d’èxit, és i ha 
estat una eina clau per a la cohesió social, perquè no ha 
segregat els infants per raó de llengua i ha garantit el 
coneixement tant del català com del castellà. 

Ara ja instal·lats en un nou curs el que vivim des de 
dins i portes enfora és una escola que segueix treba-
llant de la millor manera que sap i que pot. Una escola 
que procura seguir oferint el millor dels seus profes-
sionals per afavorir que els nens i les nenes, les noies i 
els nois avancin en la mesura de les seves possibilitats.

El context polític i social d’aplicació de la llei no està 
prou definit, no s’acaben de concretar temes, condici-
onants, no se sap de quina manera la Llei ens obligarà a 
fer modificacions. Els canvis aniran venint i no sempre 
en la línia que ens agradaria.

Mireia Molera
Professora de ciències de l’Escola Sadako
 
Links interessants: Per cert, si us voleu fer un capgròs, en aquest link  
trobareu les instruccions: http://www.somescola.cat/fes-el-teu-capgros

Somescola
“Per un país de tots,  
DECIDIM, escola catalana!” 

  
Berta Vilà 
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Avui els nens s’eduquen en contacte amb les 
noves tecnologies, que permeten una comunica-
ció ràpida, universal i globalitzada. Per això més 
que mai hem de saber qui som, quines són les nos-
tres arrels i allò que ens identifica com a individu 
i com a poble. L’escola és, en aquest sentit, l’espai 
que ha de permetre entendre i conservar la iden-
titat del nostre poble, a través de la cultura, les 
danses i les cançons que parlen de llegendes i tra-
dicions que ens fan diferents dins de la diversitat 
dels pobles.

La tradició, la identitat i el saber popular formen part 
del nostre patrimoni cultural, configuren el nostre 

passat i formen part dels nostres referents. És inte-
ressant cantar i ballar danses africanes, maoris o d’ar-
reu del món, però també és important conèixer tota la 
riquesa de les tradicions que cal preservar i per tant 
ensenyar perquè continuïn vives. Tant la dansa com la 
cançó popular formen part d’aquestes tradicions i no 
seria correcte que els nostres nens i nenes no cone-
guessin allò que els és propi i que els identifica.

Comencem parlant de la dansa. Si hi pensem, ens ado-
narem que ballar és una necessitat essencial de l’és-
ser humà. La dansa com a resum d’expressió corporal i 
domini del cos és un element de socialització i integració 
i promou valors com el respecte, la solidaritat, l’amistat…

.i a més a més serveix per passar-nos-ho bé i gaudir d’una 
experiència col·lectiva. “Ballar pel plaer de ballar”. A més 
cal fer notar que la dansa, partint del llenguatge corporal, 
integra implícitament un treball d’altres llenguatges: el 
musical, el matemàtic (estructura, pulsacions, figures en 
l’espai, conjunts) el plàstic (escenografia, vestuari) i evi-
dentment el llenguatge verbal (danses cantades).

En aquest punt caldria preguntar-nos d’on sorgeixen les 
tradicions. Les danses populars tenen un contingut his-
tòric i social molt important. Els seus moviments pre-
senten una estructura organitzada a través de les seves 
evolucions, figures, punteigs i tenen molt sovint una 
finalitat eminentment funcional. En el seu origen moltes 
d’elles són cançons-danses relacionades amb oficis, amb 
la natura i les feines del camp... En serien exemples “Els 
quatre llauradors”, “Balls de bastons”, ”Ball de cintes” 
o “Les Bolangeres”. Però també trobaríem exemples de 
danses essencialment festives com el “Ball de Gitanes” i 
les “Corrandes”. Hi ha algun cas singular com el de la “La 
Patum de Berga”, que és una celebració d’arrels medie-
vals, única i que s’ha conservat intacta a través dels temps.

Passem a parlar de la música popular, entesa com la 
música que no té un autor conegut i que ha anat pas-
sant de generació en generació, transmesa de forma 
oral. Va ser creada de forma anònima, en unes deter-
minades circumstàncies històriques, culturals, socials 
i quan el poble l’accepta com a pròpia aleshores podem 
parlar de música popular i tradicional. 

Sentir la música tradicional és sentir la seva essència 
expressiva, un color, una manera de fer que li dóna 
aquell so peculiar que la fa única i diferent de les altres. 
En serien exemples les sardanes i el so de la cobla.

En alguns moments de la història, la nostra llengua ha 
pogut sobreviure gràcies a les cançons populars, d’aquí 
la quantitat d’orfeons i corals que han proliferat en el 

nostre país. Però la cançó tradicional més enllà de ser 
una part integrant de la llengua catalana i específica-
ment del llenguatge musical pot ser considerada com 
un vehicle per a la memòria individual i col·lectiva 
d’un poble. La cançó tradicional ha estat sempre una 
eina de gran eficàcia per unir voluntats, per crear un 
esperit de col·lectivitat i entusiasme per una mateixa 
idea o una causa. (cançons de pau, llibertat..).Un 
exemple molt clar és “Els Segadors”. En aquest ele-
ment rau la vigència d’aquesta cançó i encara que 
es pot considerar que ja ha tingut el seu paper, per a 
molts continua tenint sentit. I si no és així, com és que 
a tantes cases per Nadal es canta “El Noi de la Mare” o 
el “Fum,Fum,Fum”?

Hem de procurar que el repertori que fem cantar a l’es-
cola estigui relacionat amb l’edat dels nens, per això és 
molt important fer cantar els més petits en la llengua 
materna i que el text sigui adequat i entenedor. Només 
així els nens les senten com a pròpies i no es cansen 
de demanar-ne la repetició. Al llarg del curs escolar 
i tenint en compte el pas de les estacions hi ha molt 
moments on el cant i la dansa tradicional són presents 
en les festes de la nostra escola: Castanyada, Santa 
Cecília, el tió, calendari d’Advent, Pastorets, Nadal, 
Serra la vella, Carnestoltes, Sant Jordi i les seves lle-
gendes, Mercat de Calaf... 

Per tot el que hem dit al llarg d’aquest escrit i donat que 
la música és integradora de les facultats de la persona, 
estimula la intel·ligència, la memòria i molts altres 
aspectes no ens podem imaginar un procés educatiu a 
l’escola sense la música. Com deia Robert Gerhard, “el 
nivell musical d’un país no es pot valorar només per les 
seves orquestres o per les seves sales de concerts. La 
cultura musical d’un poble comença a l’escola”.

Glòria Sampere
Professora de música de l’Escola Sadako

música i 
tradicions 
a l’escola
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Jo sóc del grup A. Tu ets del 
grup B i a ell li ha tocat d’anar 
al grup C. És una possibilitat, 
per què no. Vet aquí, però, que 
potser és més convenient que 
ens identifiquem amb el nom 
del tutor o la tutora: Jo sóc del 
1r de l’Enric. Tu ets del curs de 
la Gemma. Ara ja faig 2n i sóc 
del curs de l’Araceli, em pen-
sava que aniria al curs de 
la Laura. Tu ets del 3r del 
Xavier o del Josep? No, si 
jo sóc de 4t, de la Pepita.

Personalment, quan vaig 
arribar a l’escola, entre mol-
tes altres descobertes, em 
va sorprendre que els cursos 
s’anomenessin amb el nom 
del seu tutor o la seva tutora. 
A priori, en vaig fer una valo-
ració positiva atès que mai 
m’havia plantejat que pogués 
ser d’altra manera que no fos 
amb la classificació alfabè-
tica de què parlàvem abans 
(digueu-me poc experimentat o innovador 
en aquella època, si ho voleu...). Potser amb el nom del 
o la mestra que seria el referent més directe, el tutor o 
la tutora, s’atorgava un valor més personal a la identi-
ficació del curs que no pas amb una lletra i prou, vaig 
deduir sense més aprofundiment.

I les tradicions es mantenen fermes curs rere curs, 
sense que hi hagi un moment d’aturada per a la refle-
xió i, si convé, la revisió i modificació del que calgui. En 
aquest sentit, amb una mirada vertical a l’escola es va 
traslluir una incoherència flagrant en comprovar que 

tots els cursos 
previs a l’ESO 
tenien el seu 
nom, fins i tot, 
els alumnes de 1r 
d’ESO arribaven 
a triar el seu, per 
passar a 2n d’ESO 
i fins a 4t a ano-
menar-se amb el 
nom del tutor o la 
tutora. 

Fou a partir d’aquí 
que es va iniciar un 
procés de reflexió per 
revisar el nom dels 
cursos a tota l’escola. 
Que l’alumnat més 
petit pogués triar el 
nom de la seva classe 
implicaria augmen-
tar la identificació 
dels nois i noies amb 
el nom que havien 
triat. Procés que ja 

estava establert a 1r d’ESO, 
com hem apuntat, en què històricament els alumnes 
escollien un personatge relacionat amb el valor de la 
Pau per anomenar la seva classe: Vicenç Ferrer, Aung 
San Suu kyi o John Lennon, en serien tres exemples. 
Així doncs, eixamplar aquesta manera de fer a tota 
l’etapa seria tasca fàcil. Però no sempre tot és tan sen-
zill com sovint ens pensem. 

Vam llançar la proposta per tal d’iniciar un nou camí a 
escola en què els i les alumnes d’ESO fossin els prota-
gonistes en la tria del nom de la seva classe. D’aquesta 
manera, s’establiria la coherència que mancava entre 

la manera de fer a 1r d’ESO i a la resta dels 
cursos. Però potser certa manca de convic-
ció i, a partir d’aquí, un ús molt minoritari del 
nom que havien triat els mateixos nois i noies 
va dur aquesta proposta cap a una via morta 
i el nom dels tutors i tutores seguia essent el 
protagonista a l’hora d’anomenar les diverses 
classes de 2n a 4t d’ESO. 

Van passar alguns cursos fins que en una reu-
nió del professorat de tota l’etapa, com si s’hagués fet 
la llum, va aparèixer un comentari que posava damunt 
de la taula que en bona part de les escoles o instituci-
ons que coneixem, els espais tenen assignat un nom 
magnífic que serveix de referent cultural, sobretot per 
als alumnes. Sens dubte que no és cap novetat sorpre-
nent, ja que en la majoria d’organitzacions i entitats 
aquest fet és una realitat des de fa força temps, oi? Tot i 
això potser a l’escola no ens hi havíem aturat suficient-
ment. Fou a partir d’aquí que vam obrir entre el profes-
sorat de l’etapa un procés de presentació de propostes 
per fer la tria dels noms dels espais de l’escola en què 
l’ESO hi té una major 
presència. Noms que 
havien de partir de la 
premissa de tenir rela-
ció directa amb el món 
de la cultura catalana 
o mediterrània –amb 
alguna excepció si era 
convenient-, seguint 
l’ideari de l’escola. Així doncs, des del curs passat, les 
aules d’ESO passarien a denominar-se de la manera 
següent:

• 1r d’ESO, referents inqüestionables del valor de la 
Pau: Pau Casals i Pere Casaldàliga.

• 2n d’ESO, els vents que ens portaran a bon port cap 
al segon cicle de l’ESO: Gregal i Tramuntana.

• 3r d’ESO, el món grec, el món clàssic, bressol de la 
nostra cultura: Àgora i Thalassa.

• 4t d’ESO, dos referents indiscutibles de la història 
de Catalunya: Ramon Llull i Lluís Companys.

A més a més, la Biblioteca esdevindria l’espai 
Atenea, l’Aula de Tecnologia suposaria un home-
natge a Narcís Monturiol, de la mateixa manera 
que el Laboratori ho seria de la científica Marie 
Curie. Finalment, l’aula d’anglès passaria a ser 
l’aula de les germanes Brönte i l’aula de desdobla-
ment d’ESO ens transportaria al món poètic de 
Salvador d’Espriu, ja que seria l’aula Sinera.

Aquests noms impregnen l’etapa i l’escola de referèn-
cies culturals i, a la vegada, evitem la personalització 
i la dependència dels diversos grups al seu tutor o 
tutora. Són termes que ens permeten d’identificar els 
diversos espais amb el món de la cultura. A poc a poc i 

amb esforç els hem anat fent  
nostres, no sense dificultat, els costums són els cos-
tums, fins que ara ja s’estan fent servir amb prou nor-
malitat. En el cas de les aules dels diferents cursos, 
progressivament aquests noms han anat passant a 

representar la classe 
en qüestió de 
manera que ara ja 
parlem del 1r Pau 
Casals o del 4t d’ESO 
Ramon Llull, per 
exemple. Tant nos-
altres, els i les mes-
tres, com l’alumnat 

de tota l’ESO ja estem avesats a referir-nos als cursos i 
als espais en aquests termes. No cal dir que tot demana 
el seu temps, però definitivament aconseguirem que 
l’escola sigui un referent cultural en cada racó.

Lluitem cada curs per assolir els objectius i complir 
els acords que hem establert. I aquest n’era un d’im-
portant que hem aconseguit, per la qual cosa podem 
fer-ne una valoració prou positiva. Tanmateix, el 
debat està servit i més aviat o més tard potser el 
recuperarem: traslladem la responsabilitat i la par-
ticipació als alumnes i que siguin ells els qui triïn 
el nom del seu grup? Potser en un número pro-
per de la nostra revista hi trobareu la resposta.  

Aleix Llop
Professora de l’Escola Sadako

Alumnes, espais, 
noms i cultura

“Aquests noms impregnen l’etapa  
i l’escola de referències culturals i, a 
la vegada, evitem la personalització 

i la dependència dels diversos 
grups al seu tutor o tutora.”



3332 3332

visions polièdriques
Una escola diversa

En aquest número de la revista 
ens hem plantejat parlar de com 
s’ha relacionat l’escola amb el seu 
entorn més proper, però també 
quina visió del món ha volgut 
transmetre als seus alumnes al 
llarg de la seva història. En l’apar-
tat de visions polièdriques hem 
volgut completar aquesta tasca 
amb la mirada de les famílies que 
són actualment a l’escola i que 
han arribat d’altres països. Per 
això els hem plantejat algunes 
preguntes al voltant de com han 
viscut ells la nostra realitat cul-
tural i lingüística en el moment 
d’arribar a l’escola.

Des dels seus inicis, l’escola ha vol-
gut ser una escola acollidora i res-
pectuosa amb tots aquells que en 
formen part. L’ideari de l’escola 
recull de forma clara que és una 
escola catalana i com-
promesa per tant amb 
la transmissió del seu 
llegat lingüístic i humà 
. Aquesta voluntat ha 
anat paral·lela al desig 
d’obrir-nos al món i 
conèixer totes les reali-
tats que poden enriquir 
i millorar la nostra. El 
més proper i el més 
allunyat, el més nostre 
i el de tots. A més, un 
altre pilar de la nostra 
escola, una escola de 
pau, ha estat fer que 
els nois i noies siguin 
persones crítiques, que 
tinguin opinió raonada 
però que per damunt 
de tot ho facin des del 
diàleg i la capacitat 
d’escolta.

En aquest context les respostes que 
ens han arribat en aquest apartat 
ens mostren que l’escola Sadako és 
diversa en tots els àmbits i també pel 
que fa a les opinions que mostren 
algunes famílies respecte a aspectes 

com la llengua o la realitat social i 
política actual. La diversitat és font 
d’enriquiment i ens ha de permetre 
ampliar la nostra mirada en el futur.

L’ESCOLA vIStA A trAvÉS 
DE LA mIrADA DE fAmíLIES 
quE HAn vIngut DE fOrA
En primer lloc ens ha interessat 
saber si les famílies que vénen 
d’altres llocs del món coneixien 
l’existència de la cultura i la llen-
gua catalana abans d’arribar. En la 
majoria dels casos es constata que 
la coneixien molt poc o gens, tot i 
que hi ha alguna família que mani-
festa que sí que n’eren sabedors. 

A continuació hem volgut saber 
per quin motiu van triar l’escola. 
Les famílies comenten que la tria 
ha estat per motius diversos, entre 
ells la visió general de l’escola, el 

seu projecte educatiu, la qualitat 
del seu ensenyament, la seva pro-
jecció cap al futur o la capacitat 
d’adaptació als temps que corren. 
Tot i coincidir en el fet que la llen-
gua no ha estat un element impor-
tant de la tria, les opinions respecte 

de la llengua en què impartim l’en-
senyament són també diverses. 
N’hi ha que ho veuen com a ele-
ment natural

“Mai hem trobat que un idioma dife-
rent sigui una causa de problema 
per tenir una bona educació. Crec 
que es dóna massa importància a 
l’idioma quan realment l’important 
és el contingut, sigui amb l’idioma 
que sigui . Aquí es parla català i em 
sembla bé que l’educació sigui en 
aquest idioma, si estigués per exem-
ple a Anglaterra em semblaria bé 
que fos en anglès”.

o bé com a element d’integració en 
la comunitat, 

“Vivint a Catalunya, veiem la llen-
gua catalana ja com part natural de 
la cultura del país”.

Per altra banda hi ha famílies que 
viuen l’ensenyament en català com 
a inevitable, però no desitjat:

“La verdad es que hemos elegido la 
escuela a pesar del uso casi exclusivo 
del catalán. Como bien sabéis, no hay 

mucha posibilidad de elegir una edu-
cación que no tenga el catalán como 
medio de enseñanza en Barcelona. 
Hemos elegido el colegio según otros 
criterios y, en general, estamos muy 
contentos. El idioma es algo que 
tenemos que aceptar”.

Un tercer aspecte que hem pregun-
tat ha estat com veuen aquestes 
famílies la nostra realitat cultural 
i lingüística. I de nou les opinions 
han estat diverses. Per una banda 
hi ha famílies que la viuen des 
d’una perspectiva propera:

“Com part del dia a dia, jo perso-
nalment que vaig créixer aquí mai 
he tingut cap problema per ser 
d’un altre lloc ni a l’escola ni a la 
meva vida professional ni social. 
El meu marit que va arribar adult, 
li agrada tant Barcelona que tenint 

moltes oportunitats d’anar-se’n fora 
ha volgut quedar-se aquí encara que 
és parli un altre idioma que per ell és 
més difícil. He de dir que també l’ha 
estudiat, l’entén i el parla una mica. 
La cultura catalana ens sembla 
molt oberta a tothom”.

O que hi veuen beneficis:

“La diversitat lingüística i cultural 
sempre és molt important, i pensem 
que poden conviure ambdues llen-
gües sense problemes i donant sem-
pre llibertat a tothom per a triar. 
Créixer de forma bilingüe enriqueix 
la personalitat de les persones, 
facilita afrontar millor els reptes 
futurs d’un món cada vegada més 
globalitzat”.

Però d’altres famílies troben que s’hi 
fa massa incidència des de la política 
i que està massa ideologitzada. 

“Estoy de acuerdo en promover la 
lengua y la cultura catalana pero no 
estoy de acuerdo en los medios”.

Finalment els hem preguntat per 
aquesta mateixa realitat cultural i 

lingüística, relacionant-la amb el 
moment que estem vivint a la soci-
etat catalana. La diversitat d’opini-
ons parlen de la pluralitat de la nos-
tra comunitat com a mostra de la 
pluralitat de la nostra societat. Per 
una banda hi ha famílies que con-

sideren que el procés polític que 
viu Catalunya és complicat i que en 
un món globalitzat en què vivim és 
preferible promoure la diversitat 
abans que prendre posicionaments 
aïllats. Incidint en un punt de vista 
semblant hi ha opinions que inci-
deixen en els efectes negatius del 
nacionalisme mal entès:

“I am vehemently against any kind 
of strong nationalistic sentiment, 
since I believe it emphasizes diffe-
rences between people, instead of 
focussing on how much we have in 
common; and I believe it foments a 
feeling of superiority of one culture 
or national identity over another”.

Agraint a totes les famílies les 
seves aportacions valuoses i cons-
tructives volem acabar aquest arti-
cle emfatitzant la rellevància de 

la diversitat i el diàleg com a font 
fonamental de convivència.

Famílies de l’escola
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Des de l’AMPA sempre intentem articular les nos-
tres activitats i propostes sobre l’eix de la cohesió. 
Creiem en la cohesió com element vertebrador de 
qualsevol col·lectiu. Una comunitat cohesionada és 
una comunitat més forta, capaç d’afrontar reptes, 
d’avançar i d’enriquir la societat a la qual pertany.

A principis del curs 2013-2014 quan ens vam comen-
çar a plantejar què podíem fer per al Mercat de Calaf 
d’enguany, ràpidament va sorgir la idea de fer una pro-
posta vinculada amb la Barcelona de 1714 i dels Gremis 
d’oficis i artesans, formats per la gent dels barris, dels 
gremis que van defensar fins l’últim moment la ciutat.

Així doncs és com va sorgir reproduir un mercat del 
segle XVIII amb els gremis que van defensar la ciutat 
de Barcelona durant el setge de 1714.

Per primera vegada es va organitzar l’activitat per cursos, 
no per agrupació lliure com fins ara havia estat costum 
des de l’AMPA, i a través del pares tutors, que van actuar 
com a dinamitzadors i coordinadors de la participació de 
les famílies de les seves classes. Cal remarcar que el paper 
dels pares tutors va ser clau per a l’èxit del mercat. Van 
fer una feina excel·lent, van captar la idea que els vam 
exposar i la van fer créixer i multiplicar, i van ser capaços 
de crear un Mercat de Gremis molt millor del que des de 
l’AMPA havíem imaginat, la seva aportació i dedicació va 
ser de gran valor i fonamental.

Es va fer una assignació de Gremis per cursos, i va que-
dar de la següent manera:

P3 Mariners
P4 Sabaters
P5 Adroguers i confiters
1r Hortolans del Portal
2n Fusters
3r Flequers i forners
4t Ferrers
5è Matalassers
6è Velers de seda
ESO Escultors de Barcelona

A través dels pares tutors ens van fer arribar referèn-
cies gràfiques i d’època de cada gremi, dels utensilis, de 
les vestimentes, etc. a les famílies. Aquest material es va 
obtenir després de fer una recerca i gràcies a l’ajuda de 
diferents entitats i d’algun historiador de Barcelona, que 
molt amablement van col·laborar amb nosaltres. 

Des de l’AMPA es va proporcionar la carpa, els mos-
tradors i els estàndards. Les famílies s’encarregaven 
de decorar la paradeta, d’exposar productes rela-
cionats amb el seu gremi i propis de l’època, de fer 
tallers i de disfressar-se, si volien, amb algun element 
identificatiu.

El mercat dels Gremis de la Barcelona de 1714 del 
Sadako va ser espectacular. 

L’experiment de l’AMPA d’”utilitzar” els pares tutors com 
a dinamitzadors i coordinadors de cada Gremi va tenir 
un resultat magnífic i la resposta va ser brutal, les para-
des, els tallers, les disfresses... Gràcies als pares, a l’Escola 
Sadako ens vam traslladar al segle XVIII. Impressionant 
el nivell d’implicació, dedicació, esforç i “carinyo”!

El nivell de decoració de les parades va ser extraordi-
nari, com mostren les imatges. En tots els gremis hi 

havia estris, material, utensilis propis de cada ofici. Hi 
havia material del segle XVIII, realment va ser espec-
tacular el nivell de participació i implicació de les famí-
lies. La seva complicitat i la motivació van permetre 
que el Mercat dels Gremis de 1714 de l’Escola Sadako 
fos d’un nivell altíssim, tal com són els mercats medie-
vals que se celebren en diferents pobles de Catalunya.

Igual que passava a les places dels pobles al segle XVIII 
es va fer una sèrie de jocs, propis d’aquella època. Es 
va fer un treball de recerca previ per saber a què i com 
jugaven els nens del 1700, i es van elaborar els jocs que 
es van seleccionar. Els jocs donen una informació molt 
interessant d’una societat. Els que es van oferir van ser 
els següents:

• Llançament del pinyol d’oliva
• Estirar la corda
• Vesteix al Miquelet
• Curses amb  gerros  d’aigua
• Joc de l’Argolla
• Joc de l’Auca
• Curses de sacs

Durant el matí del Mercat de Calaf, l’Escola Sadako 
es va convertir en un autèntic mercat del segle XVIII. 
Aquest resultat és la suma de molts esforços, implica-
cions, participacions i generositat. Des de l’AMPA ho 
volem remarcar i agrair. Una vegada més la suma ens 
va fer grans!

Betona Comín
Presidenta de l’AMPAES

mercat gremial  
al mercat de Calaf




