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FESTIVAL U22 

Ha nascut un nou festival audiovisual a 
Barcelona creat i impulsat per alumnes i 
exalumnes de Sarrià.  

El festival de curtmetratges joves U22 va 
reunir més de 600 espectadors durant una 
tarda de projeccions al MACBA. L’objectiu 
és connectar joves creadors i professionals 
per teixir una comunitat audiovisual forta a 
Barcelona.  

Aquesta iniciativa d’en Marc Esquirol 
(promoció 2017-18) ha estat coordinada 
pel Miquel Vázquez (2n BAT) i programada 
per en Pol Baladas (promoció 2016-17).  

També hi han col·laborat la Isabel Henri-
ques , l’Anna Casellas, en Joan Casamartina, 
la Mariona Gibert, l’Ona Jové, la Giula i 
l’Aina Callejón. Tots escolapis!  

BIMUN 2019 

Barcelona International Model United Nati-
ons és una conferència MUN de quatre 
dies, que ofereix una oportunitat excepcio-
nal per submergir-se en el món de les rela-
cions internacionals.  

Els participants poden veure a través dels 
ulls dels delegats de les Nacions Unides una 
simulació profundament atractiva. A BI-
MUN, els estudiants han de plantejar solu-
cions plausibles als complexos problemes 
del món real que els polítics afronten avui 
dia i, per fer-ho, la participació i la coopera-
ció són essencials. 

Conegueu l’experiència dels 
nostres companys/es amb 
el documental realitzat per 
Chiara Bianchi: https://
youtu.be/Jx68e_YPl6g  

PUNT I COMA 
REVISTA DE SECUNDÀRIA 

ESCOLA PIA SARRIÀ-CALASSANÇ  

Cada cop s’insisteix més en què cal 
canviar els mètodes d’ensenya-
ment. Durant anys i anys, els cen-
tres educatius s’han limitat a ofe-
rir uns continguts, l’aprenentatge 
dels quals servia per avaluar les 
aptituds dels alumnes mitjançant 

proves i exàmens qualificats numè-
ricament.  

Durant l’última dècada s’ha qüesti-
onat seriosament què i com ha de 
ser avaluat. Què és més important? 
Saber quin any va acabar la prime-
ra guerra mundial o ser capaç de 
dirigir un equip de treball? 

Amb les noves tecnologies dispo-
sem de forma immediata i eficient 

de tota la informació que fins ara 
trobàvem als llibres de text, i mol-
ta més. És evident que la metodo-
logia tradicional és obsoleta.  

El professorat està canviant la for-
ma de treballar; cada cop es treba-
lla més de forma cooperativa, és a 
dir, es combinen les explicacions 
del professor/a amb treballs en 
equip.  

Un dels objectius principals d’a-
quest mètode d’ensenyament és 
l’aproximació dels estudiants al 

món laboral, al qual ens haurem 
d’integrar en un futur no gaire llu-
nyà. A més, s’ha comprovat que els 
resultats de treballar d’aquesta 
manera són millors ja que hi parti-
cipen diferents punts de vista. 

La implementació d’aquesta forma 
de treballar, tanmateix, no sempre 
és la més adequada. No se’l pot 
anomenar treball cooperatiu si 

simplement es divideix la feina a 
realitzar entre els membres del 
grup. D’aquesta manera, continua 
sent un treball individual que, 
posteriorment, s’ajunta amb el 
dels companys/es. Distribuir la fei-
na no té res a veure amb treballar 
cooperativament. 

Des del punt de vista de l'alumnat, 
el treball cooperatiu dona molta 
més feina, i el simple fet que cada 
integrant del grup disposi d’uns 
horaris diferents, els fa depen-
dents els uns dels altres. El proble-
ma rau en què els alumnes estan 
molt més acostumats a treballar 
individualment. 

Per aquest motiu, cal replantejar 

de dalt a baix les matèries que tre-
ballem a classe, i donar més im-
portància a valors com la creativi-
tat, l’autoritat, la participació o el 
saber escoltar als altres.  

Caldria, per tant, substituir contin-
guts innecessaris (gràcies a les no-
ves tecnologies) i focalitzar els es-
forços en l’aprenentatge pràctic 
del procés d’un autèntic treball 
cooperatiu.  

I un dia, vam 
començar a  
treballar en 

equip 
NATALIA AVELLAN 

GRADUACIÓ DE LA PROMOCIÓ 2018-19 

Distribuir la feina no té res 

a veure amb treballar coo-

perativament. 

Cal replantejar de dalt a 
baix les matèries que treba-

llem a classe 



2 

L’ÈXIT NO ÉS UN ACCIDENT 
Estudiar és una de les activitats més enriquidores que hi 

pot haver. Molta gent no deixa d’estudiar mai perquè 

com més s’aprèn, més es vol aprendre i més se’n gau-

deix. Tanmateix, si l’estudi està mal plantejat, pot 

comportar avorriment, estrès, ansietat i frustració.  

Alguns pensen que “empollar” a última hora és un bon 

mètode, ja que resulta útil per a l'examen del matí se-

güent, però no són conscients que la informació 

“empollada” s'oblida fàcilment, en qüestió d'hores. Per 

retenir el que s’ha après, convé deixar-ho reposar. 

Primer de tot, cal tenir clar que estudiar no és només 

llegir i repetir. L’estudi passa per la comprensió. Estudi-

em quelcom per resoldre els dubtes que ens suscita. I 

aquí s’hi pot arribar de moltes maneres.  

Pelé, un dels millors futbolistes de tots els temps, va 

dir: ''L'èxit no és un accident. És treball dur, perseve-

rança, aprenentatge, estudi, sacrifici i, sobretot, 

amor pel que estàs fent o aprenent a fer.'' 

Abans de començar a estudiar, cal adoptar una actitud 

positiva. S'ha demostrat que el simple fet de creure en 

la pròpia intel·ligència, millora instantàniament la ca-

pacitat d'aprendre, pensar i retenir informació. Per 

tant, cal començar confiant en un mateix. 

És important crear una rutina d'estudi, ja que proposar-

se un horari d'estudi i seguir-lo té efectes notables so-

bre el rendiment. Un error comú és estudiar a altes ho-

res de la nit, quan la son i el cansament impedeixen 

concentrar-nos. 

Un cop establert l'horari, la clau és l’esquematització 

dels temes, problemes o preguntes a resoldre. Un es-

quema selecciona, ordena i relaciona les idees, fent-les 

comprensibles.  

No es tracta de resumir la informació important, sinó de 

construir la pròpia informació, amb arguments i exem-

ples propis. D’aquesta manera, quan esdevé significatiu 

per a un mateix i queda contextualitzat en una realitat 

propera, l'aprenentatge queda fixat. 

I durant l'estudi, cal comprovar que s’ha entès allò que 

hem treballat. Explicar-ho a algú ajuda a seleccionar la 

informació i endreçar-la per fer-la intel·ligible. Aquesta 

prova permet detectar llacunes, a més de servir per 

mesurar el propi progrés. Quan es comprova el progrés, 

la motivació i el rendiment augmenten. 

Per potenciar la concentració, és clau un espai lliure de 

distraccions visuals i sonores. És clar que l’espai ideal 

no ha de ser necessàriament un interior. L’important és 

que hi estem còmodes i ens puguem concentrar. També 

és important fer pauses quan decau la concentració. 

I sobretot, cal donar temps al cervell perquè processi 

tot el que hem aprés durant el dia. I això ho fa mentre 

dormim. Per tant, cal dormir les 8 hores necessàries per 

consolidar els aprenentatges.  

CARLA PENELLA 

REVOLUCIÓ EDUCATIVA? 
És una evidència que el sistema educatiu actual no és 
l’adequat per a tothom. Molts estudiants fracassen per-
què no s’hi poden adaptar. El problema no és d’aquests 
alumnes, sinó d’un sistema mal plantejat, ja que par-
teix d’una premissa errònia: que tots i totes hem de ser 
competents en tot.  

Cada ésser humà té capacitats individuals diferents, i té 
més potencial de desenvolupament en unes in-
tel·ligències que en d’altres. Heus aquí la riquesa de la 
humanitat, les nostres diferències. Intentar programar a 
tots els alumnes seguint un model homogeneïtzador 
porta inevitablement al fracàs de tots aquells que no 
s’hi poden adaptar.  

La societat és heterogènia, amb una gran especialitza-
ció en les feines. El món laboral busca persones profes-
sionalment competents en determinats àmbits, no en 
tots. Per això, abans que es produeixi el fracàs que con-
dueix a la desmotivació i la frustració, el sistema edu-
catiu hauria d’orientar els alumnes segons les seves ca-
pacitats i motivacions, i potenciar el desenvolupament 
particular i diferent de cadascú.  

Els models educatius d’èxit en altres països treballen 
aquesta especialització des de fa temps. A casa nostra, 
també s’estan implementant noves metodologies en 
diferents centres, com el SUMMEM a la nostra escola.  

Sens dubte és un pas endavant, sobretot tenint en 
compte que l’actual model educatiu porta quaranta 
anys funcionant, etiquetant els alumnes i estigmatitzant
-los al classificar-los com a bons o dolents per les seves 
notes. Però no n’hi ha prou. Cal anar més enllà. 

En conclusió, s’estan fent les coses a mitges. L’especia-
lització acadèmica arriba, però arriba tard, a la univer-
sitat. I un terç de l’alumnat no hi arriba perquè abans 
els han fet creure que no són aptes per estudiar. Mentre 
que d’altres hi arriben pressionats per les seves bones 
capacitats, quan en realitat preferirien cursar una for-
mació professional. Quin contrasentit! 

LAIA GANGOLELLS 

Fotografia de Laia Gangolells 
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ASSETJAMENT AQUÍ? 
ISABEL SERRA 

Els meus pares em van explicar què els va seduir d’a-

questa escola el dia que la van visitar per primer cop. 

Primer de tot, l’Antònia de la ‘Garita’, que tot conver-

sant els va assegurar que ella sempre veia sortir i entrar 

nens i nenes feliços. I en segon lloc, la raó principal: 

l’ideari. 

L’ideari deia que era una escola 

inclusiva des de tots els vessants. 

Els meus pares m’ho van explicar, 

però jo no ho vaig acabar d’en-

tendre fins que vaig tenir una cer-

ta edat. Inclusió vol dir que a l’es-

cola hi cap tothom: nenes llestes, 

rosses, asiàtiques o gironines, 

amb gran inquietud per les mate-

màtiques o per l’esport, amb dis-

lèxia o amb granets. També hi 

caben els nens simpàtics, amb 

TDH o tímids, alts i prims o baixos 

i rabassuts, esportistes o amants del cant coral, bojos 

pel futbol i d’altres que prefereixen conversar durant 

l’estona al pati. Tothom és tothom. Aquesta era la idea 

que va seduir als meus pares. 

Segons la Viquipèdia, l'assetjament escolar o el bullying 

es produeix per l'exposició d'un alumne/a, de forma re-

petida i durant un temps, a accions negatives, que exer-

ceix un altre o altres alumnes amb desig conscient de 

ferir i acabant amb una exclusió social. Aquestes acci-

ons van més enllà de pegar, són més aviat actituds 

agressives que creen víctimes. Els nens/es que no se-

gueixen la corrent, aquells que tenen gustos o inquie-

tuds diferents a la majoria solen ser-ne les víctimes.  

Aquest final de curs acabo la meva etapa a l’Escola Pia. 

Marxo de l’escola on he passat 15 anys. Jo no puc com-

parar la situació de la nostra escola amb el que passa en 

altres centres, perquè no els conec. Però crec que aquí 

s’ha vetllat des de sempre per la inclusió i la integració.  

I no només els mestres i professors/es, també els com-

panys/es hem aprés a posar-nos al costat dels que teni-

en una dificultat, passaven per una mala època, o vivien 

algun problema familiar. Jo he 

viscut aquesta solidaritat.  

En el seu moment, vaig denunciar 

una determinada actitud que po-

dia derivar en assetjament. Posar-

ho en coneixement del professorat 

va ser determinant per reconduir 

la situació.  

Crec que la implicació dels profes-

sors/es ha estat indispensable. Ens 

coneixen i reconeixen les actituds 

dels adolescents, i poden detectar 

situacions de risc. Ells han creat 

en nosaltres la necessitat d’estar al cas dels companys/

es, i fer-los costat quan ha fet falta. 

Òbviament hi deu haver cassos d’assetjament, l’escola 

és una representació de la societat i a la societat n’hi 

ha. Però crec que els casos que es produeixen es detec-

ten ràpidament i s’actua de forma efectiva. La raó? El 

que he explicat al començament: la inclusió.  

Tanmateix, si al nostre entorn detectem mai algun cas 

de bullying, només hi ha una actitud possible que passa 

per denunciar l’assetjament i fer costat a la víctima, 

però també fer costat a l’assetjador/a. Ajudar-lo a en-

tendre que aquesta no és una manera de viure en 

aquesta escola ni en la societat, i donar-li l’oportunitat 

de canviar. I crec sincerament que aquest és el camí 

que aquesta escola treballa i segueix respecte el tema 

de l’assetjament a les aules. 

CURRÍCULUM EXCESSIU 
El currículum escolar i els interessos de l’alumnat poc 
sovint van en la mateixa direcció. En la majoria dels 
casos, els continguts de les matèries no estan plantejats 
segons criteris d’utilitat o interès per part de l’alumnat. 
A vegades pensem que una matèria ens agradarà per 
allò que ens imaginem que hi trobarem o pel que ens 
agradaria aprendre, però la realitat acaba sent decebe-
dora ja que treballem molts continguts que no ens in-
teressen ni els trobem cap utilitat.  

No es tracta, doncs, de canviar les matèries, sinó de 
revisar-ne els continguts i la metodologia. Per exemple, 
a Ciències del Món Contemporani podríem treballar te-
mes de salut que ens importen com ara les malalties de 
transmissió sexual, les malalties mentals o saber realit-
zar primers auxilis bàsics.  

Tant a Història com a Economia voldríem entendre com 
funciona l’economia mundial actual i com ens afecten 
els canvis que estem observant dia a dia. De la mateixa 

manera, voldríem parlar del funcionament de la políti-
ca, dels drets humans, de les lleis que ens afecten, del 
funcionament de les institucions i com hi podem partici-
par... Altrament, sembla que el currículum vulgui man-
tenir-nos aïllats de la realitat que ens envolta.  

A partir de Cultura Religiosa podríem treballar els pro-
blemes socials i polítics derivats dels conflictes religio-
sos i apropar-nos a les relacions entre les diferents co-
munitats religioses a la nostra ciutat.  

Per altra banda, aquest currículum sembla pensat per 
conduir-nos a tots cap a la universitat. Se’ns ensenya a 
estudiar per seguir estudiant. I qui no aprèn a estudiar, 
se’n va a cicles. Doncs seria bo incloure matèries pràcti-
ques optatives relacionades amb el món professional, i 
trobar un equilibri entre l’estudi i el treball. Cuina, me-
cànica, pagesia, turisme... Si volem accedir al mercat 
laboral quan arribem a la majoria d’edat, només amb el 
batxillerat no anem enlloc.  

NORA TORTOSA 

Imatge creada per Víctor Simó 
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PLANETA PLÀSTIC 
Els plàstics són derivats de materials orgànics naturals, 
com la cel·lulosa, el carbó, el gas natural, la sal i, per 
descomptat, el petroli. Actualment el plàstic s'utilitza 
per tot. Als supermercats, gairebé tots els productes 
estan envasats en plàstic: galetes, arròs, ampolles d'ai-
gua, refrescos, carn... 

Els plàstics s'han convertit en un dels problemes més 
grans a nivell mundial. Però hi ha països cada vegada 
més conscients d’aquest problema, com Alemanya, que 
segons l’article "What a Waste: A Global Review of Solid 
Waste Management" és un dels països on més es recicla. 
En canvi, en qüestió de reciclatge, Espanya es troba a la 
posició 21 dins dels 34 països que integren l'OCDE. 

Hi ha encara molta gent que, per manca d’informació 
(sobretot als països poc desenvolupats), no és conscient 

del mal que fan els plàstics al medi ambient. Però el 
més dramàtic és que hi ha molta altra gent que, tot i 
conèixer el dany que causa aquest material, segueixen 
sense reciclar.  

"Que jo recicli o no, no canviarà res”, “Quina mandra 
separar envasos". Ja no hi ha excuses vàlides. Oi que 
vius en aquest planeta? Doncs la responsabilitat és teva! 
El nostre planeta s'està morint; els oceans, mars i llacs 
s'estan convertint en plàstic; i nosaltres, al S. XXI, es-
tem més pendents de crear millors smartphones que no 
pas d’utilitzar materials alternatius al plàstic. 

El passat mes de març, van trobar a les Filipines una 
balena que vomitava sang abans de morir. Van descobrir 
que la causa de la seva mort havia estat l'alt consum de 
plàstics, concretament, més de 35 kg de bosses de plàs-
tic en el seu estómac. La balena s'estava morint de ga-
na, però les bosses impedien que li entrés menjar al cos 
a causa de la pressió que feien. 

Activistes d’arreu del món lluiten per frenar l’ús del 
plàstic; fan accions per conscienciar a la població, es 
manifesten per pressionar els governs... Fins i tot hi ha 
artistes que protesten a través de les seves obres, com 
ara escultures fetes de plàstic representant situacions 
reals. 

Els humans no estem sols al planeta, convivim amb la 
natura i amb altres espècies; però si no deixem l'egois-
me a banda, potser sí que acabarem ben sols.  

MARIA GRAU 

Estem esgotant els recursos del planeta i 

reciclar ja no és suficient, ja que els nos-

tres ecoparcs no tenen prou capacitat. De 

fet, només el 14% del plàstic s’acaba reci-

clant i la resta acaba al mar, convertint-se 

en microplàstics.   

 

Zero Waste és un moviment global que té 

com a objectiu deixar de generar residus. 

Tot i que això pot semblar fora del nostre 

abast, no és tan difícil d’aconseguir, es 

tracta d’anar pas per pas.  

 

La regla d’or del Zero Waste són les 5 ‘Rs’: 

rebutjar, reduir, reutilitzar, reciclar i regu-

lar. Per aplicar-les en la vida quotidiana 

s’ha de pensar en què no és necessari, què 

es pot tornar a aprofitar i què es pot substituir. Alguns 

consells: 

 

1- Utilitza cercadors sostenibles. Ecosia és un cerca-

dor, semblant a Google, que planta arbres amb els di-

ners que aconsegueix gràcies als anuncis. 

 

2- Compra a granel. Hi ha moltes maneres d’evitar 

l’embalatge de productes: utilitza bosses reutilitzables 

per a la fruita, la verdura, etc., i envasos propis 

(“tuppers”) per comprar peix, carn o embo-

tits. Es pot comprar a granel a les parades 

del mercat o a les botigues a granel que no 

paren d’aparèixer per tots els barris.  

 

3– Utilitza cosmètica sense empaquetar o 

a granel. Existeixen productes que no utilit-

zen plàstic com les pastilles sòlides de xam-

pú del ‘Lush’ que duren el mateix que dues 

ampolles de xampú. A ‘Yes Future’ o a ’el 

Safareig’ també podem trobar productes 

com lleixiu, suavitzant o rentaplats a gra-

nel, pasta de dents en pots de vidre i deso-

dorants en sòlid.  

 

4- Utilitza ampolles d’aigua reutilitzables. 

A part d’utilitzar ampolles d’aigua recicla-

bles, existeix el carbó Bichotan, un producte que ser-

veix per fer que l’aigua de l’aixeta tingui bon gust i evi-

ta l’ús de garrafes d’aigua. Aquest es pot comprar a les 

botigues a granel. 

 

És normal que no sigui fàcil adoptar aquest hàbits al 

principi ja que, com amb tot, necessitem temps per 

acostumar-nos-hi. Per això, és necessari ser constants, 

conscienciar-nos sobre el tema i seguir buscant noves 

formes de ser més sostenibles.  

RESIDUS ZERO  Deixar de generar brossa és possible! 

LAURA NESTARES 

Fotografia de Maria Grau 

Imatge creada per Bruno Gumà 

El camí ràpid cap a l’extinció 
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INFINITY WAR 

Si tothom vol la pau, per què hi ha guerres? Doncs per-

què tothom vol la pau, però "a la seva manera", és a dir, 

amb les seves condicions. I quan dues societats compe-

teixen, comença una guerra que és alimentada per 

aquells als quals els convé. 

Aquí i avui la guerra potser ens queda molt lluny; Síria, 

Iemen, Palestina, Afganistan...  I pensem que això no 

ens afecta. Però el fet de creure que no tenim res a 

veure amb aquests conflictes ens ha portat a una de les 

majors crisis de refugiats a Europa (entre altres coses). 

Però què passaria si la guerra afectés als països veïns, o 

amb els que tenim estretes relacions comercials o alian-

ces polítiques i militars (OTAN, Unió Europea, OCDE...)? 

Fa només 29 anys que va acabar oficialment la Guerra 

Freda, un conflicte que ens podria haver portat a una 

tercera guerra mundial i que, tot i no ser un conflicte 

armat directe entre les dues superpotències, va desen-

cadenar guerres i conflictes arreu del planeta (Corea, 

Vietnam, Afganistan, Amèrica del Sud...). Sun Tzu, filò-

sof i militar de l'antiga Xina, va dir: "El suprem art de la 

guerra és vèncer l’enemic sense lluitar" i això és el que 

van fer durant la Guerra Freda. 

A part dels conflictes indirectes que es van produir, sí 

que hi va haver un altre tipus de guerra directa no ar-

mada: una guerra tecnològica i econòmica que va aca-

bar amb els Estats Units com a vencedor indiscutible. 

Això em porta a preguntar-me si no estarem ara mateix 

en una segona guerra freda. 

Actualment les potències mundials competeixen per 

controlar el màxim possible de recursos naturals; els 

energètics com el gas o el petroli, però també aquells 

materials necessaris per fabricar tecnologia, com el col-

tan. Qui controli el petroli, controlarà l’economia; al-

menys mentre seguim sent tan dependents d’aquest re-

curs finit.  

De fet, la lluita per aquests recursos pot explicar la ma-

joria de conflictes bèl·lics que s’han desenvolupat du-

rant l’últim terç del segle XX i fins avui. Qui hi guanya 

amb aquesta guerra comercial, tecnològica i econòmica? 

Uns pocs. Qui hi perd? Milions. Els recursos naturals s’a-

caben, però l’estupidesa humana sembla ser infinita. 

MARIA MAGNET 

Imatge creada per Maria Magnet 

El nostre món està canviant a un ritme vertiginós. Qui 
pensava que els sistemes de navegació GPS, que fa vint 
anys semblaven de ciència ficció, formarien part de la 
nostra rutina? No ens n’adonarem i acabarem vivint i 
depenent de la robòtica o de la inquietant intel·ligència 
artificial. 
 
És difícil predir l'impacte del desenvolupament tecnolò-
gic, però podem imaginar que les feines actuals seran 
aviat cosa del passat. En els propers cinc anys veurem 
com molts humans són substituïts per la telepresència 
robòtica; sistemes relativament simples que realitzen 
infinitat de tasques a distància gràcies a càmeres, mi-
cròfons, altaveus i pantalles. 
 
El futur cibernètic amb les noves tecnologies, combinat 
amb canvis demogràfics i el fenomen de la globalització, 
tindran un profund impacte en el futur de les nostres 
vides i en gairebé tots els àmbits.  
 
Tot i que l’ensenyament és un dels àmbits que menys ha 
evolucionat en els darrers segles, tot fa pensar que les 
metodologies canviaran de forma substancial. Es preveu 
que en un període de dos o tres anys ja funcioni a la 
perfecció el que es coneix com “realitat augmentada”. 
Aquesta tecnologia permetrà visualitzar espais i objec-
tes d’estudi en 3D, aconseguint una experiència sensori-
al de gran realisme.  

La forma de vestir-nos també farà un salt endavant; la 
tecnologia ja s’està implantant als teixits, de forma que 
s’adaptaran a les condicions meteorològiques (fred, ca-
lor, pluja, vent...) o físiques de cada usuari (suor, do-
lor...) de forma intel·ligent. Existiran teixits que mai 
s’arrugaran, ja que s’adaptaran al cos de forma natural 
segons la postura que s’adopti. Però això no és tot, es 
preveu que també hi haurà un tipus de roba que carre-
garà les bateries dels mòbils o del que faci falta, mit-
jançant uns decoratius panells solars; o sabatilles amb 
sensors que s’adaptaran al tipus de pas i mesuraran l’e-
xercici físic realitzat.   
 
Cada minut que passa, som més a prop d’aquesta nova 
onada tecnològica que, en principi, ens ha de portar 
més qualitat de vida. Però de moment ens porta moltes 
preguntes: Serà mediambientalment sostenible? Tothom 
hi tindrà accés o només uns privilegiats? Serem cada 
vegada més dependents i ens tornarem uns inútils? 

EL MÓN QUE ARRIBA 

ANDREA SERRA 

La nova onada tecnològica 

Ha començat la 3ª Guerra Mundial? 

Font: Smartex (roba intel·ligent d’Appple) 
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El multipremiat Pedro Almo-
dóvar (sis Goya, dos Globus 
d’Or i dos Òscar) s’ha tornat a 
posar darrera de la càmera 
per completar una trilogia que 
ha tardat 32 anys en comple-
tar. Les dues primeres parts 
van ser “La ley del deseo” i 
“La mala educación”.  
 
“Dolor y Gloria” narra la tra-
jectòria del director de cine-
ma Salvador Mallo, en el mo-
ment en què ja no té la fama 
de la qual havia gaudit. Es 
desenvolupen una sèrie de 

records de la seva infància, determinants de la seva 
personalitat, que tenen relació amb el seu present.   
 
Aquest film té un clar caràcter autobiogràfic i un to de 
confessió. El protagonista, personatge inspirat en el 
mateix Almodóvar, és interpretat per Antonio Bande-
ras, actor que ha treballat en altres pel·lícules del di-
rector manxec. Com també ho ha fet l’oscaritzada Pe-
nélope Cruz, que interpreta a la mare jove del direc-
tor, i la catalana Julieta Serrano que la interpreta de 
gran. Una altra catalana del repertori és Nora Navas, 
que fa de la secretària personal del director.  
 
Tot i que la trama transcorre en el present, flueixen 
molts records de quan era petit i vivia a València, al 
poble de Paterna, amb la seva mare. Destaca la perso-
nalitat forta, lluitadora i alegre de la mare, que con-
trasta amb un figura paterna conformista que no es va 
esforçar prou per donar benestar a la família i una bona 
educació al seu fill. El film, doncs, serveix a Almodóvar 
per dignificar la seva mare, evidenciant que la seva for-
mació i educació és fruit de la preocupació d’ella. 
 
La pel·lícula alterna tres èpoques de la seva vida: la 
infantesa, als anys seixanta; una joventut amb plenitud 
física i èxit professional, cap als anys vuitanta; i com a 
fil conductor de la narració, la maduresa, situada al 

present, en una situació de progressiva decadència físi-
ca i emocional.  
 
Pedro Almodóvar revela la seva intimitat. Estem da-
vant d’una trama que barreja el sentit de la seva vida 
amb la dedicació al cinema, on troba esperança, ener-
gia i creativitat; i després grans pèrdues per haver-se 
dedicat en excés a la seva feina, oblidant que calia viu-
re. Reflecteix buidor emocional, decepcions i una ferot-
ge autocrítica a la seva actitud envers un amic actor i la 
seva mare. Sembla necessitar explicar-ho a tothom per 
poder equilibrar la seva consciència, que fins i tot l’està 
consumint de dolor físic.  
 
El director comparteix unes vivències lluminoses i espe-
rançadores, quan mostra la seva infància, i d’altres més 
fosques quan recorda l’èxit de la seva carrera com a 
director, mentre la seva vida amorosa s’esfondrava. 
Segons com, sembla un monòleg matisat per quatre per-
sonatges que li fan de contrapunt: la seva secretària, 
que sempre té cura d’ell; l’actor Alberto Crespo, a qui 
no va tractar bé en el passat i per això es sent obligat a 
deixar-li interpretar un monòleg autobiogràfic; el seu 
amor de joventut, que apareix de forma inesperada; i la 
seva estimada mare, en les etapes de joventut i vellesa. 
 
Curiosament, tot i referir-se al seu exitós passat i posar 
de relleu la seva fama, no resulta en absolut narcisista 
ni egocèntric; més aviat al contrari, aconsegueix huma-
nitzar i donar tendresa a un personatge que davant els 
altres resultava llunyà i una mica prepotent.  
 
Impressiona veure com tot i anar constantment del pas-
sat al present, i molts cops a diferents etapes del pas-
sat, no es perd la sintonia de la història. De vegades 
utilitza objectes, com un ou de fusta per cosir mitjons 
trencats, d’altres un dibuix que van fer-li de petit i ara 
es troba en una galeria d’art, o simplement sintonitzant 
cançons antigues, que ens traslladen de l’actualitat a 
moments passats. Almodóvar atrapa l’espectador des 
del primer minut amb una obra senzilla, però molt in-
tensa. En definitiva, estem davant d’una “gloriosa” 
pel·lícula. 

FEM UN CINE? 
ANDREA SERRA 

L’actor Ralph Fiennes (“La 
llista de Schindler”, “El paci-
ent anglès” o “Harry Pot-
ter”) es posa darrera de la 
càmera com a director amb 
una pel·lícula basada en una 
història real, un biopic sobre 
el ballarí rus Rudolph Nu-
reyev. “The White Crow” 
ha arribat a les sales espa-
nyoles amb el títol de “El 
ballarí”.  
 
Ambientada a la Unió Soviè-
tica dels anys 60, pren com a 
protagonista el millor ballarí 

de dansa clàssica de la història, per tractar el conflicte 
de la Guerra Freda.  
 
La pel·lícula presenta una part de la vida de Nureyev, 
concretament quan decideix viatjar per primer cop fora 
de la Unió Soviètica, com a membre de la famosa KBC, 
“Kirov Ballet Company”, que tenia programades un se-
guit d’actuacions a París. 
 
Rudolph Nureyev (Ruddy) és interpretat pel ballarí 
ucraïnès Oleg Ivenko. L’acompanya com a coprotagonis-
ta el senyor Pushkin, professor de ballet de Sant Pe-
tersburg, interpretat pel mateix director del film, Ralph 
Fiennes. 
 
El film ens apropa a un moment històric molt transcen-
dent pel ballet, però sobretot per tensa la situació polí-
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En la MOSTRA AUDIOVISUAL JOSEP MAIXENCHS, orga-
nitzada conjuntament per l’ESCAC i l’Escola Pia de Ca-
talunya, vam aconseguir col·locar quatre treballs entre 
els 18 finalistes sortits d’entre els més de 80 vídeos pre-
sentats. Els finalistes van ser els documentals “Tres vol-
tes rebel” de Roland Sierra i Maria Grau, “Els casalots i 
l’alzina de Gràcia” d’Andreu Busquets, Anna Canal, Edu-
ard Massanella i Ana Navarro, “El procés vist des de 
l’entorn de Josep Rull” de Berta Tudoras i Isabel Serra; i 
el curtmetratge de ficció “Truquen” de Gerard San Mi-
guel, Martí San Miguel, Fran Puga, Guillem Hueto i Jai-
me Sañé.  
 
Al concurs d’autoretrats del FESTIVAL AUDIOVISUAL 
MIQUEL OBIOLS hi van arribar 3 finalistes de Sarrià i 
vam aconseguir el 1r i el 2n Premis del Jurat, d’entre 
més de 320 treballs presentats d’arreu de l’estat i tam-
bé de l’estranger! El 1r Premi del Jurat al millor selfie-
autoretrat se’l va endur l'Ona Jové, i el segon va ser pel 
Martí San Miguel. 
 
Finalment, al Concurs (RE)IMAGINA’T de creacions audi-
ovisuals no sexistes, organitzat per l’Observatori de les 
Dones en els Mitjans de Comunicació, amb la 
col·laboració de TV3, la Facultat de Comunicació Blan-
querna i l’Institut Català de les Dones, vam guanyar els 
dos premis en la categoria 17-18 anys. El Premi al Millor 
Guió d’un espot no sexista va recaure en “Ets tu?” d’Isa-
bel Serra, Berta Tudoras i Aleix Parra; i el Premi al Mi-
llor Espot no sexista se’l va endur “Tu decideixes” d’Eli 
Comas, Andrea Díaz, Teresa Garcia, Carla Penella i Con-
rad Privat. 

PREMIS AUDIOVISUALS 

tica de l’època, ja que una de les figures més reconegu-
des del règim comunista es planteja fugir del seu país i 
demanar asil polític a un país occidental.  
 
S’utilitza el blanc i negre per traslladar-nos a la infància 
del ballarí; i el color per situar-nos al moment present.  
El film explora l’interior del jove Nureyev, evidenciant 
la seva forta personalitat amb moments de caire egois-
ta, la seva obstinació artística, les seves contradiccions 
internes i els seus dos grans dubtes: respecte a la seva 
orientació sexual i respecte a la gran decisió a prendre, 
abandonar o no el seu país.  
 
El fil conductor és la dansa, amb moltes escenes de 
balls i assajos; però l’interès de l’espectador es troba 
en la KGB que segueix de prop Nureyev, qui tot i saber 
els perills de la deserció, acaba fugint, demanant asil 
polític al arribar a l’aeroport de París.  
 
L’amor per la dansa li dona prou coratge per enfrontar-
se a un futur incert, que sap que canviarà de forma de-
finitiva la seva vida. Hi ha un moment del guió en què 
Ruddy ja deixa entreveure que ell no pot tenir pàtria, 
perquè va néixer en un tren; i això segurament és l’ar-
gument interior que va determinar la seva decisió. 

“The White Crow” superposa diferents aprenentatges 
vitals (l’artístic, el sexual, el sentimental i el polític) a 
l´èxit de Nureyev. Perquè la cinta no està centrada en 
els seus triomfs com a ballarí, sinó en l’escena de la 
deserció. Aquesta apareix al final de la pel·lícula, mo-
ment de gran tensió, on el ballarí veu que el volen apar-
tar de la companyia i, mitjançant enganys, allunyar-lo 
de la seva passió, la dansa. 
 
És un retrat directe i dur que no té pudor en ensenyar a 
l’espectador el comportament de Nureyev. Al mateix 
temps, es mostra l’evolució de l’art de la seva dansa, ja 
sigui descrivint els enfrontaments que mantenia a l’es-
cola de dansa, o quan matina per poder assistir al Museu 
de Louvre per passar-se hores contemplant els movi-
ments musculars de diferents quadres, destacant “La 
balsa de Medusa”, una pintura que l’inspirava per adop-
tar diferents gestos en el seu ball.  
 
Resulta una pel·lícula lenta quan es recrea en la dansa; 
en canvi, és àgil i dinàmica quan es relaten moments 
quotidians de la vida de Nureyev. Però combina sorpre-
nentment dos temes tan llunyans i tan propers alhora; 
l’art i la política. 

Enguany, els alumnes de Cultura Audiovisual de batxillerat han participat amb 
gran èxit en 3 festivals.  
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punticoma@escolapia.cat 

La societat espanyola té fama de ser tolerant i inclusi-

va; sovint fem bandera de les llibertats: de premsa, de 

culte, de pensament, d’expressió, d’orientació sexual... 

A mesura que se succeeixen les generacions, les dife-

rències per raó d’orientació sexual s’accepten cada ve-

gada més. Pels joves i no tan joves és normal ser o tenir 

amics homosexuals, bisexuals o d’una altra orientació 

diferent a la “habitual”, però sembla més difícil d'ac-

ceptar si aquesta persona és el teu fill o filla.  

Des que naixem, els nostres pares ja comencen a somiar 

per nosaltres: pensen en què treballarem quan siguem 

grans, el tipus de persona que serem i amb qui ens casa-

rem, la nostra futura relació pares-fill, quants nets els 

donarem… Això és normal, i no necessàriament ha de 

ser quelcom negatiu; però quan aquesta fantasia co-

mença a no coincidir amb la realitat, hi pot haver una 

certa decepció per part dels pares, tal com pot passar 

quan un fill/a els revela que no és heterosexual. En 

aquest moment, pot passar que la bombolla dels pares 

exploti, i que no només es trenqui una fantasia, sinó 

totes.  

Els pares s’equivoquen al donar per descomptat que el 

propi fill/a estimarà algú del sexe contrari? S’equivo-

quen al ignorar la possibilitat que el propi fill no encaixi 

amb els estereotips tradicionals? No tothom té la matei-

xa capacitat d’acceptació i adaptació a circumstàncies 

no esperades. Per això, és important tenir presents i 

acceptar d’avançada totes les possibilitats; si s’accep-

ten com a bones totes les opcions, perquè totes ho són, 

aleshores la predisposició serà positiva.  

Des del punt de vista dels fills, tampoc és fàcil estar en 

aquesta situació, ja que moltes vegades aquests temen 

decebre als qui més estimen o patir el seu rebuig. El 

gran obstacle és la por, però cada vegada hi ha més ac-

ceptació social cap a l’homosexualitat i la transexuali-

tat, i això ajuda a veure com a normal allò que efecti-

vament és normal: la diferència.   

NORMAL ÉS SER DIFERENT
CHIARA BIANCHI 

Es desconeix l’origen dels tatuatges, els més antics que 
s’han documentat apareixen a Egipte fa milers d’anys. 
El tatuatge és un fenomen força global i present en tots 
els continents, però el seu ús i significat és divers. Men-
tre que a Egipte o a la Polinèsia eren senyal de noblesa i 
valor, a l’Extrem Orient s’utilitzaven per marcar els cri-
minals o per mostrar lleialtat als clans mafiosos. 
 
Durant el segle XVIII, els expedicionaris anglesos van 
introduir els tatuatges en la cultura occidental, els 
quals, un cop apresa la tècnica, van començar a realit-
zar-los als ports. D’aquí que el tatuatge es relacioni amb 
mariners, pirates i corsaris. 
 
Al segle XIX, el tatuatge va començar a tenir valor com 
a professió, però no es popularitzà fins al segle XX. Ac-
tualment el tatuatge és una pràctica que s’ha deslligat 
de la tradició i és difícil determinar quin és el sentit 
amb el que es fa. És per això que genera molta contro-
vèrsia i obre un debat social. 
 
Tot i que fins fa relativament poc els tatu-
atges s’havien relacionat amb grups o esta-
tus socials concrets, en l’actualitat no exis-
teixen perfils específics relacionats amb els 
tatuatges.  

TATUATS 

JUDIT INGLÉS 
GABRIELA VERGÉS 
CONRAD PRIVAT 

Conegueu les opinions de tatuadors i tatuats al documental: https://youtu.be/gtgxArRXB4o 

Què hi ha al darrere dels tatuatges? 

El gran obstacle és la por. 

Les diferències s’accepten                      
cada vegada més. 


