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Riure i viure. La distància entre un i altre
mot és només una consonant? Potser sí o
potser no. Tot depèn! Estaria bé d’aclarir
que l’escola i els professionals de l’edu-
cació detectem, com una clara disfunció,
que un nen o nena, adolescent o jove no
rigui mai. Posem-nos unes ulleres de-
terminades per llegir millor les claus
d’humor que ens envolten. Veurem que
l’humor no sempre porta a riure però,
tenir bon humor i saber riure –això
s’encomana– sí que porta a saber viure. Si
en teniu l’ocasió, llegiu El diari lila de
la Carlota de la Gemma Lienas (ed
Empúries) i, a banda que el tema us pugui
interessar, tindreu l’oportunitat de
descobrir l’ús d’un recurs –força didàctic,
per cert!– que consisteix en posar-se les
ulleres d’un determinat color per poder
mirar millor algun aspecte de la realitat,
en el sentit d’enfocar, de distingir, de se-
leccionar el que pot ser el centre d’atenció
de les nostres mirades. En el cas del llibre,
les ulleres són liles… en el nostre, amb
les ulleres de l’humor posades desco-
brirem coses interessants i ens sorprendrà
de veure que, en el nostre entorn educatiu,
tenim massa sovint un humor emmas-
carat i impregnat de pessimisme a prop,
potser, d’un mal humor massa perma-
nent. Les pressions, tensions, insatis-
faccions, problemes o conflictes a què

estem sotmesos, la pròpia realitat social –només cal obrir els
diaris– no fa riure gens. Tot plegat és portador de desànim i de
mal humor –que també s’encomana– però, estaria bé que, de
tant en tant, ens poguéssim descobrir rient de manera natural,

espontània, fresca, distesa… Oi que sembla que això no
existeixi? Hem d’esperar que quelcom extern ens faci i/o ens
provoqui el riure? o ¿hauríem d’aprendre i d’entendre que cal
una actitud, una manera de ser o un estil de veure i de viure la
realitat aprenent a mirar, potser, la meitat plena de l’ampolla?
Massa sovint sembla que riure sigui sinònim de no prendre’s
seriosament les coses i que mantenir una mirada severa o
distant, inexpressiva o freda estigui més a prop del rigor i de la
professionalitat. Ei! no ens espantem, eh? que, tan sols estem
parlant d’una cosa ben petita que és «riure o no riure, aquesta és
la qüestió!» Però… deixem-nos aconsellar i, si no en sabem, de
riure, fem-nos-ho mirar, si us plau!

Les ulleres de l’humor
no són fumades
Saber riure és saber viure
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Tortell Poltrona és un personatge
molt conegut, però qui és en
realitat?
En realitat sóc una persona normal de
46 anys, amb tres fills de la mateixa
senyora de 25, 22 i 4 anys, que té una
de les feines més boniques del món. Visc
el més a prop de la muntanya que puc i
m’agrada el mar.

Què és ser pallasso?
Ser pallasso vol dir ser capaç de divertir
i provocar sensacions, per a qualsevol
tipus de públic i en qualsevol situació.

Què és l’essencial de la feina
d’un pallasso?
Moltes coses. Una bona condició físi-
ca, el coneixement de tècniques de circ,
màgia, música… però, sense gene-
rositat, ningú no pot sortir a deixar la
pell a la pista perquè gent que normal-
ment no coneixes de res passi la millor

estona possible. És a dir, si no ets capaç
d’estimar no pots fer de pallasso.

Quin és el repte professional
d’un pallasso?
El repte és que la gent ho passi bé, com-
partir l’essència de vida que porta en
positiu el pallasso i explicant els con-
ceptes fonamentals de la vida dels homes.

Quina és la seqüència d’un dia de la
vida d’un pallasso?
Un dels avantatges d’aquesta feina és que
no hi ha un sol dia igual. Si parlem dels
dies en què hi ha actuació, es viu només
per al moment de sortir a escena.

Què hi ha darrere del personatge
«pallasso».
En el món del pallasso el més important
són les persones. Un pallasso és com una
ràdio i no pot funcionar sense que algú
el miri. El públic és la meitat de
l’espectacle. Fins i tot el seu riure ha de
formar part de la banda sonora de l’es-
pectacle. Fer de pallasso és crear poesia
escènica.

Què és tenir sentit de l’humor
o veure la meitat plena de l’ampolla?
El pallasso ha de viure en positiu, la meva
experiència en llocs de guerra, m’han

Qui no riu
no viu
Parlem amb Jaume Mateu
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Jaume Mateu Bullich (1955), conegut com Tortell Poltrona, debuta

als escenaris com a cantant còmic de la Gran Orquestra Veracruz el

1974. Forma, amb Claret Papiol, la parella de pallassos Germans

Poltrona. Del 1978 al 1983 està al capdavant del projecte «Circ Cric» i

dirigeix dues edicions del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà.

Crea i presideix Pallassos sense Fronteres amb expedicions a camps

de refugiats i a zones depauperades de Croàcia, Bòsnia, Cuba,

Guatemala, Mèxic… El 1997 funda i dirigeix el Centre de Recerca de les

Arts del Circ (CRAC). Ha estat guardonat diferents vegades i participa

a festivals internacionals d’arreu d’Europa i d’Amèrica. Ha treballat amb

Charlie Rivel, Oleg Popov, Leo Bassi, Gustave Parking entre d’altres.

«sense generositat, ningú no pot sortir a
deixar la pell a la pista»

«no som capaços de canviar el món, però
sí que som capaços de canviar la vida dels
infants en guerra»
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ensenyat que l’últim que es perd és el
sentit de l’humor. Veure l’ampolla mig
plena dóna qualitat de vida.

Saber riure i saber fer riure.
Un art o una pedagogia?.
Riure és un acte humà. Saber riure és sa-
ber viure. A la nostra societat hi ha molt
poca pedagogia del riure i com diu la dita:
el pallasso «neix» però crec que també
«creix».

Què és fer circ?
El circ és un dels espectacles més antics i
internacionals que hi ha. De fet es basa
en el repte dels homes i dones del plane-
ta davant la llei natural de la gravetat i el
sentit comú. El circ és la suma de totes
les arts escèniques: música, teatre, dansa
i especialitats de pista per tant, és un dels
espectacles més apreciats a tot el món
encara que aquí, a vegades, sembli un
art en desús.

El circ és un moment per oblidar la
realitat?
Qui posa el circ en el calaix de l’oblit tanca
en un forat fosc molts matisos harmònics
que calen per viure en plenitud.

Què és Pallassos sense Fronteres?
PsF és una ONG d’àmbit internacional
i de caràcter humanitari amb un doble
objectiu: millorar la situació psicològica
de les poblacions de camps de refugiats
i zones de conflicte i sensibilitzar la
nostra societat sobre la situació de
poblacions afectades alhora que promou
actituds solidàries. El fet de riure és un
luxe per als pobles en conflicte. Oferir
poder riure és alleugerir la pressió
psicològica especialment de la infància
d’aquestes poblacions. Treballem de for-
ma interdisciplinar amb professionals de
les arts, psicòlegs i educadors.

Tot basat en repartir somriures però
continueu deixant guerra, fam,
violència, desgràcia, misèria. Com
ho viviu?
Els nens i nenes que no tenen res porten
les nostres actuacions durant molt de
temps ben guardades a prop de

«Els nens i nenes que no tenen res porten
les nostres actuacions ben guardades a
prop de l’esperança»

l’esperança. Potser no som capaços de
canviar el món, però sí que  som capaços
de canviar, encara que a vegades només
per un moment, la vida dels infants en
guerra.

Algun missatge per al món de
l’escola?
En primer lloc, transmetre que a mi el
circ m’ha ensenyat a saber que després
d’una hora practicant una tècnica de

malabars, de música o del que sigui em
queda una hora menys per arribar al meu
objectiu i també desitjar a tothom salut
i moltes rialles i que vegin sempre, si
poden, l’ampolla mig plena.
www.circ-crac.com
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Cada estiu apareixen films com aquest
aparentment destinat només al públic
infantil. Shrek, encara en cartellera, és
precisament una d’aquestes pel·lícules en
la qual grans i menuts descobreixen un
espai per compartir la rialla. Malgrat el
seu color verd, aquest ogre lleig, simpàtic
i panxacontent participarà en l’aventura
de recuperar la seva vida tranquil·la,
sacsejada per la visita d’uns personatges
de conte: tres porquets sense llar, una be-
lla noia acompanyada de set petits miners,
un nen de fusta i amb un nas llarg... que
han estat expulsats de l’impol·lut regne
del malvat Farquaad. Per ajudar-los, haurà
de rescatar la princesa Fiona perquè es
converteixi en lady Farquaad, amb l’única
ajuda d’un ase talòs, incapaç de tenir la
boca tancada.

No resulta fàcil ser verd

Una estètica molt assolida i un humor
senzill però intel·ligent, són dos dels
singulars trets d’aquest darrer film
d’Spielberg que ens presenta un final ben
diferent dels que ens té acostumats Disney.
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El 19 de setembre de 2001, van morir
35.615 nens i nenes al món. No va ha-
ver-hi cap atac terrorista, ni cap assassi-
nat indiscriminat, ni cap terratrèmol...
va ser la fam i passa cada dia.

DADES DE LA CATÀSTROFE
víctimes : 35.615 (segons la FAO)
lloc: països i zones pobres del planeta
Terra
edicions especials de les televisions:
zero
articles de premsa: zero
missatges dels presidents de les
repúbliques: zero
missatges dels monarques anacrònics:
zero
missatge dels polítics: zero
convocatòria d’unitats de crisis: zero
manifestacions de solidaritat: zero
minuts de silenci: zero

commemoracions de les víctimes: zero
fòrums socials organitzats: zero
missatges del Papa: zero
les borses: van fent, no els influeix
l’Euro: remuntant
nivell d’alerta: zero
mobilització de l’exèrcit i la policia:
només si s’ha de reprimir alguna inicia-
tiva per solucionar aquest problema en-
dèmic de la societat mundial.
hipòtesis sobre la identitat dels crimi-
nals: moltes, però convenientment si-
lenciades pels mitjans de comunicació.
probables culpables del crim: els paï-
sos rics, l’explotació d’occident vers els
països del tercer món i la desigualtat
mundial.

Què? Farem avui un minut de silenci?
I demà? I demà passat?

Catàstrofes i més
catàstrofes al nostre món
Pistes per pensar una mica
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SOBRE L’HUMOR O EL MISTERI
DELS MITJONS

Toni Egea · EP Sarrià-Calassanç

Sovint ens passa que sabem usar les
paraules, sabem el sentit que tenen, però
se’ns fa difícil formalitzar-les. Amb
l’humor, com amb l’amor, passa això: és
fàcil saber què és, però és difícil explicar-
lo i més encara practicar-lo.
Tot i que hi ha algú que diu que intentar
definir l’humor és no tenir sentit de
l’humor, de definicions, se n’han donat
diverses: una postura vital, una determi-

nada concepció del món, una disposició
d’ànim habitual, una manera d’existir, un
recurs psíquic que pot servir de refugi o
de consol davant de les dificultats, etc.
Els qui no som filòsofs potser no sabrem
definir-lo però, és ben cert que el sabem
reconèixer; parlem del sentit de l’humor
(el nostre i el dels altres): «aquesta noia té
un gran sentit de l’humor», o bé «aquest
professor sempre està de mal humor» i fins
diem als alumnes «avui no em busqueu
que no estic d’humor»; sabem que ens
trobem millor estant de bon humor que
quan tenim mal humor i sabem que per-
sones amb bon humor fan la vida més
agradable als altres. En definitiva,
reconeixem que el nostre estat d’ànim (i
el dels altres) influeix de manera conside-
rable en la sensació de felicitat que tenim.

Fa un temps vaig trobar un exemple de la
Mercedes Lozano que il·lustra alguns
aspectes d’aquesta manera de viure que
predica el sentit de l’humor.
A casa sempre es perden els mitjons del meu
home i li queden tots desaparellats. Ell es
desespera i jo també, perquè no acabo
d’entendre què passa. S’escorren pel desguàs
de la rentadora? Cauen de l’estenedor? Es
confonen amb els dels meus fills que no es
preocupen de retornar-los? Per molt que ho
intento, els mitjons continuen desapareixent
i en el moment més inoportú, el meu home
s’enfurisma perquè li falta un mitjó blau o
un de negre. Per converses i comentaris que

he sentit he anat detectant que el nostre cas
no és únic. Sembla que en moltes cases els
mitjons es perden misteriosament i són cau-
sa de discussions entre parelles i de molt mal
humor… He decidit que és una batalla
perduda i que no val la pena d’enfadar-s’hi.
Els mitjons es perden i sempre es perdran.
Així que el millor que puc fer és, amb tota
tranquil·litat, comprar un altre parell de
mitjons, per sort, els mitjons no solen ser cars.
Davant d’una situació conflictiva, podem
adoptar diverses actituds: l’home de
l’exemple es posa de mal humor però això
no li resol el problema. La dona, en canvi,
assumeix que la pèrdua dels mitjons és un
conflicte amb el qual cal aprendre a
conviure; en realitat, aprèn a moure’s en
els conflictes, els maneja, procura treure’n
allò que tenen de positiu i continua vivint.

La pedagogia
de l’humor

Clau de volta de situacions diverses
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Posició 2
Existeix, però, una altra postura que no
és tan utilitzada: consisteix en somriure,
treure una mica de ferro a l’assumpte i
fer veure, amb tranquil·litat, que no s’ha
d’actuar d’aquesta forma. No crec que a
ningú de nosaltres ens passi pel cap
d’actuar sempre de la segona manera i
menys quan comences a tenir malsons
on els teus alumnes passen per totes les
pel·lícules catastrofistes que coneixes («el
4t d’ESO en flames», «Divendres 13: 3r
d’ESO», «L’aventura dels de primer al
Poseidón»), però suposo que tothom re-
acciona millor a un gest amable (encara
que sigui amb una cara com la meva), i,
de tant en tant, podríem prodigar-nos
més en somriures.

El punt entre la flexibilitat
i la exigència
Sovint els alumnes esperen de nosaltres
que no siguem inaccessibles, i potser una

bona forma d’acostar-nos als seus punts
de vista seria riure més amb ells, si
l’ocasió ho permet.  De fet, quan era
alumne, em motivava més una matèria
si m’hi trobava bé i conseqüentment les
meves qualificacions eren millors (sé que
sembla un anunci de detergent, però és
cert). Des que vaig pel món fent de
professor he intentat seguir l’exemple
dels qui em van educar i, la veritat és
que a l’escola m’ho vaig passar d’allò més
bé. No sempre, però, el professorat era
«siento por siento» permissiu. A vegades
havia d’actuar amb contundència, en
benefici del bé comú. Malgrat tot, quan
et tocava rebre, sabies quin era el motiu
i, normalment, ho entenies i també ho
sabíem valorar.
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La vida és així de complexa: i bé aprenem
a conviure amb els conflictes amb bon
humor o, definitivament, ens afanyem a
descobrir –ens hi juguem la nostra
estabilitat emocional i la dels qui ens
envolten– el misteri dels mitjons!

MAKE’EM LAUGH
(amb permís d’en Gene Kelly)

Agustí Justo · EP Vilanova

Imagineu-vos…
… una classe cap a final de curs on, a
l’hora del pati dos alumnes s’acosten a
vosaltres i us diuen que, jugant, jugant,
han estampat una rodanxa de mortadel·la
al sostre de l’aula i que... com la baixen!?
O bé, una tarda en què els vostres estimats
alumnes se us acosten per dir-vos que
s’han tacat de tinta perquè un d’ells ha
descobert que el seu retolador expulsava

part de la càrrega i l’ha llançat cap enrere
i l’altre, i l’altre... O fins i tot un dia en
què els alumnes, quan portes un temps
parlant, s’aixequen i et feliciten perquè
has arribat a dir cent cops la paraula «vale»
i que encara resta temps per millorar el
marcador.

Posició 1
Davant de totes aquestes situacions hi ha
una postura consistent a actuar cridant i
començar la recerca d’irresponsables per
tal de depurar si és el cas, la respon-
sabilitat (valgui la redundància). Sovint
és la més adient, i hem de posar cara de
buldog assassí  per tal de mantenir l’ordre
i que la situació no derivi en una escena
dels mítics «Gremlins».
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Un esforç de realisme
Ara, quan encara l’indicador de pressió del
professorat es troba a la zona de seguretat
potser resultarà que el curs se’ns farà menys
esgotador i que no haurem d’aplicar el
Principi d’Arquímedes a la nostra situació:
«Tot professor, introduït en un aula amb
alumnes, experimenta una pujada de pressió
igual a la que els angelets li provoquen i que
no se sap per on petarà». Si al final de tot
resulta que no és la forma d’afavorir els
nostres nois i noies, podríem treure un
exemplar especial de la revista sobre
«Estratègies de guerrilla urbana a l’aula» o
passar-nos el video de Rambo.

EL SENTIT DE L’HUMOR,
UNA EINA MOLT SERIOSA

Jordi Fontoba · EP Sabadell

No hi ha cap dubte que la nostra és una
tasca que convé no prendre a broma, però
això no vol dir que sigui necessari deixar
que la responsabilitat ens aclapari. Allò
que anomenem sentit de l’humor i que
sovint no sabem com definir pot ser una
eina poderosa no només per afrontar
d’una manera  més sana els èxits i
fracassos de la nostra quotidianitat sinó,
sobretot per arribar a connectar amb
infants i joves amb profunditat,
efectivitat i afectivitat.

El desig d’una recepta
No existeixen receptes màgiques ni trucs
de saló que ens facin instantàniament uns
educadors simpàtics, com diuen molts dels
adolescents avui dia. El sentit de l’humor
neix de l’autenticitat per tant, no hi ha
res més ridícul que trobar un adult fent
un paper que li resulta estrany per mirar
d’impressionar els infants o els joves. Igual
que la nostra feina surt de la nostra
vocació, la nostra acció educativa deriva
de la nostra personalitat. Parlem d’humor
anglès, surrealista, absurd, vidriòlic, negre,
infantil, destraler, intel·lectual, urbà, ru-
ral, escatològic o fins i tot seriós. Si s’han
fet tantes classificacions i tan diferents
entre elles potser el que cal és cercar què
tenen totes en comú, rebutjar allò que es

fonamenta en ridiculitzar o humiliar a un
tercer en discòrdia i aplicar amb el nostre
tarannà el fruit de la nostra reflexió a l’aula.
El sentit de l’humor pot ser treballat com
una actitud més mitjançant qualsevol de
les nostres tècniques docents: treballs en
petit grup, classes magistrals, suports
tècnics de tot tipus, grups cooperatius,
recerca guiada...

S’aprèn dels models
Com sempre, serà el nostre exemple i la nostra
manera de fer el que imprimirà un sentit o un
altre a l’acció. Un acudit, una rialla, una mira-
da, una ganyota, un gest, una escenificació...
qualsevol eina és vàlida si ens surt de dintre i
està lligada amb el seu context.

Arribats a aquest punt podríem recordar el
que a mitjan setembre, totes les televisions
ens recorden als telenotícies la tornada a
l’escola amb les entrevistes a infants i joves
sobre la fatídica data. Molts diuen que
trobaven a faltar els companys, els amics.
No en trobem gaires que diguin que
s’enyoraven de l’escola... potser som un pèl
avorrits? I si ho som, això vol dir que hem
de convertir les nostres classes en un
espectacle? És evident que no cal ser
extremistes però hauríem de tenir presents
dos factors bàsics: què volem transmetre i a
qui volem arribar. Si no coneixem qui és el
nostre «públic», difícilment hi connectarem.
Tots tenim present la imatge dels adults fent
ganyotes davant dels nadons però sovint
trobem ridícul fer un esforç per aproximar-
nos als joves. Qualsevol intent de fer un
acudit o una broma a uns destinataris dels
quals desconeixem els seus interessos o les
seves afeccions està destinat al fracàs.
Igualment intentar deslligar el contingut del
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com a valor que posseeix qui fa anys en una
activitat determinada. La seva paraula té més
credibilitat; el que proposa funciona; trepitja
terreny segur… El novell escolta i, força
vegades no s’atreveix a dir-hi la seva i tot va
rutllant any rera any.
Però es pot valorar d’una altra manera. És ara
que tinc experiència que puc aprendre millor
de la gent jove; ara puc analitzar els pros i contres
de les seves propostes i ser agosarat recordant
que els alumnes no són mai iguals. Els dels 70
diferien dels alumnes dels primers 80. Aquests
no eren iguals que els del 85. Poc a veure amb
els del 90 i gairebé res amb els del 93… Com
podem fer el mateix!
Un altre llast són els clixés. Excuses que que-
den sense solució i per tant no serveixen per
res. L’alumne que és «fill únic» o qui té «pa-
res separats». Siguem seriosos. En dades del
proppassat agost, Espanya és el país de la
Unió amb l’índex més baix de natalitat. Per
altra banda, la llei del divorci fa vint-i-cinc
anys que fou aprovada. Tots els alumnes,
amb ben poques excepcions, viuen a «cor
que vols, boca que desitges» i cada vegada
són més els alumnes brillants o bons que
han passat un procés de separació.
Què més fem com sempre? Horror! Les re-
unions de pares! El o la pobra mare o pare
que té un parell de fills amb dos, tres o qua-
tre anys de diferència i que assisteix «per deure
moral» a les reunions, escolta el que ja li han
dit altres vegades o ja ha llegit en el dossier
per tant, res no li ve de nou.
La innovació consisteix en plantejar sovint
noves maneres. La diversitat per evitar
receptes iguals i buscar solucions
individualitzades. La il·lusió per fer coses
noves amb el risc d’alguna entrabancada no
prevista (l’equip directiu que recolza el que va
bé i mantindrà el suport quan van mal dades).
Un bon equip de professors a les escoles
petites, els de nivell o de cicle en les grans
(tot això ho tenim) està ple d’idees. Cal des-
plegar les veles per captar-les i agafar
embranzida. Deixem llast i anem a totes!
Aquest pot ser un molt bon curs.

missatge de qualsevol forma amable o di-
vertida «ara explico, ara faig una gracieta»
no sembla destinat a reeixir.

Quina és la solució?
La solució és tan personal com la resposta
que donem quan ens plantegem com
transmetre qualsevol de les actituds que
avaluem. Probablement el sentit de l’humor
es demostra millor quan tenim la capacitat
de riure de nosaltres mateixos. Quan podem
reconèixer en públic les nostres errades sense
por, amb honestedat. Quan relativitzem els
errors dels alumnes donant-los la impor-
tància justa, sense escarnis i sempre donant
eines per superar-los. Quan integrem dins del
nostre discurs un to divertit, fent servir les
anècdotes quan realment tenen a veure amb
el contingut i quan fem servir aquest clima
entretingut –si cal divertit– per ensenyar altres
valors: hem de riure amb els alumnes i no dels
alumnes. Si aprofitem la nostra superioritat
intel·lectual per fer exercici de cinisme potser
farem riure uns quants, però ensenyarem als
més avantatjats a menysprear els altres.
De ben segur que no hauré aportat cap
solució màgica, de tota manera crec que no
existeix. El sentit de l’humor és un estat
d’ànim i només si el vivim el podrem apor-
tar al grup. Això sí, tret d’uns quants afor-
tunats (jo no) cal recordar que tenim un
salt generacional entre els alumnes i
nosaltres. Podem ser els reis dels acudits en
els sopars amb els amics i, a la classe, els
professors més distants i ensopits del món.
Aquí obriríem un debat sobre el reciclatge
no pas de tècniques o continguts educatius
sinó de coneixement dels infants i joves de
principis de s. XXI.

DEIXEM LLAST
I ANEM A TOTES!

Feliu Africà · EP Sant Antoni

La proa del curs 2001-2002 té l’esguard
posat en la boia del primer trimestre. Anirà
tot bé? Segurament. Per és bo de treure’s
llast que pugui entorpir el viatge.
Sí. Ho llegeixes bé. No és un destorb per
ella mateixa. Ho és en la valoració gairebé
única que se’n fa. Es parla de l’experiència
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en fer la feina sense escarrassar-me tant!
No li agradava la seva feina. Feia les coses
que havia de fer però no les feia convençut.
Fils de llums, canonades d’aigua… Si
podia, estalviava la qualitat dels materials
emprats. A empentes i rodolons va acabar
la feina. Després havien d’actuar els
guixaires. Ris! Ras! En un moment han
cobert de guix totxanes, fils i canonades.
Tot ben llis, sense grumolls ni senyals de
la paleta. Una altra cosa eren els pintors.
Ah, quina delícia! Mostres de colors,
sempre de moda, pintura bona, dues
passades, sobretot els racons, i les passades
que facin falta per tapar les matusseries
que ha fet el lampista…
La senyera a l’últim pis indicant que l’obra
ja estava acabada. Feia goig de debò. Tots
n’estaven molt de cofois. L’arquitecte,
va agrair la generosa col·laboració de tots.
Els nous llogaters van acabar d’arro-
donir la idea de l’arquitecte. Cadascú a la
seva manera, hi havia donat el seu toc
personal.
Al cap de pocs dies, tots els veïns van
coincidir que tenien unes humitats es-
tranyes. A peu d’escala van fer una reunió
de llogaters i…
No cal comentar el final de la història. Tots
el sabem i potser l’hem experimentat.
Penso que en el nostre cas, en la nostra
vocació d’educadors necessitem la il·lusió
d’aquells treballadors de l’obra esmentada.
Ja portem uns dies del nou curs, potser ja
hem entrat en la rutina? Espero que no.
La nostra obra, educar és molt complexa
i els seus efectes segurament no els podrem
comprovar mai. Treballem per una societat
diferent, per una gran diversitat de
cultures i pensaments. Assumir tot l’allau
de forasters que truquen a les nostres
platges, els qui d’amagat penetren pels
Pirineus, els qui travessen l’Atlàntic… és
un repte per a la nostra vocació. Aquí no
hi ha lloc per als pessimistes. O ens
animem a fer-ho molt bé, o…

Manel Bagunyà
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Les vacances ja s’han acabat i ara s’ha de tornar a
començar. Saps que em fa molt il·lusió de
començar el nou curs? Tinc projectes interessants
per a la meva classe. Aquest estiu he llegit alguna
cosa i penso que la puc posar en pràctica. Suposo
que els companys hi estaran d’acord.

Què vols que et digui, cada curs fem el mateix.
Els nois d’ara són massa complicats, no els interessa
res; et mates preparant coses i… total per a res.

Ui! Aquests dies sempre recordo la sàvia frase que
el P. Pau Martí deia als desanimats en iniciar el
nou curs: Anima’t, home que ja s’acosta Nadal!

Aquesta situació em fa pensar una
anècdota que un dia va explicar-me un
arquitecte amic meu. Us podeu imaginar
les hores i hores que va dedicar a estudiar
el terreny, fer els plànols, buscar el
contractista d’obres, estudiar els materials,
distribuir els espais… Els tècnics d’es-
tructures van començar els fonaments. A
poc a poc les ocres bigues de ferro s’aixe-
caven cel amunt. Finalment va arribar el
moment de tancar l’edifici. Va reunir
paletes, fusters, lampistes, pintors i
manyans. No hi faltava ningú. L’arquitecte
els va engrescar a tots. Serà un edifici de
tots. Tots sou importants!
Mans a la feina!. Per al paleta col·locar cada
totxana era com una peça de precisió,
buscava la millor cara per lluir-la a la
façana. El ciment a punt. No acceptava
qualsevol cosa. Calia deixar els espais per
a les portes, finestres i altres obertures a
l’exterior, totes ben equilibrades. El fuster
es queixava de la poca qualitat de la fusta
que li havien servit. Va convèncer
l’arquitecte per demanar-ne una de millor.
Ho feia tan bé que no es veia ni un clau,
ni una estella. El responsable dels lampistes
era un xicot sense il·lusió. Feia les coses
d’esma. Per què m’he d’esforçar tant a
treballar si ningú no s’adonarà de la meva
feina? I per què he d’esforçar-me amb
aquests materials tan bons i cars si el
guixaire els ha de tapar? Potser n’hi ha prou

Treballar amb ganes!
Res no és res fins que no volem que sigui
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SABADELL

SECUNDÀRIA MUSICAL
A l’escola, i des de fa quatre cursos, els
alumnes que lliurament ho trien tenen
la possibilitat de realitzar estudis
musicals. En acabar l’educació primària
aquests alumnes tenen l’opció d’obtenir
el grau elemental de música.
Enguany, aquests alumnes són ja a 1r
d’ESO. L’arribada de la secundària mu-
sical ha obligat a fer petits replanteja-
ments en l’organització i l’oferta de
crèdits variables per tal de trobar noves
vies que els permetessin de continuar
amb els estudis musicals.
Cal destacar com a novetat de la
secundària musical l’inici d’un segon
instrument i l’aprofundiment del llen-
guatge musical, conjunt instrumental,
cant coral i de l’instrument que ja havien
iniciat en l’etapa anterior.

TERRASSA

CENTENARI DE
L’ESCOLA PIA DE TERRASSA

Aquest curs, l’escola compleix cent anys
d’història. Va ser el setembre de 1901
quan els escolapis es van fer càrrec del
«Real Colegio Tarrasense» i es van obrir
per primera vegada les portes d’un nou
estil de fer escola a la ciutat.
El centenari se celebrarà com cal i ja són
moltes les activitats programades. La pin-
tora terrassenca i professora de l’escola,
Carme Aliaga, va realitzar un quadre i una
litografia recordatoris del centenari.
Aquesta obra serà el símbol de tota la
celebració.
També s’ha fet coincidir amb la celebració
del centenari la posta en marxa de la
restauració de la façana de l’edifici prin-
cipal a càrrec dels alumnes de l’Escola
Taller.
La presentació pública de la celebració es
farà el novembre, coincidint amb la festa
de Sant Josep Calassanç. Exposicions so-
bre els cent anys de vida del centre, la

BALMES

PREMI D’UN CONCURS
DE REDACCIÓ

Dos alumnes de l’escola, l’Albert
Segarra Alegret i la Irene Vives Rosselló,
han estat guardonats amb el 1r i 2n
premi, respectivament, en el concurs de
redacció en Català patrocinat per Coca
Cola amb el tema de la redacció era «Tot
i ser jove tinc records de quan era una
criatura». Enhora bona!

IGUALADA

PREMI DE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA

La Glòria Sagarra i Valls, alumna de 2n
d’ESO, ha estat guardonada amb un dels
premis del concurs organitzat pel grup
d’Arqueologia i Ensenyament de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
La Glòria ha rebut el premi el dia 28 de
setembre, a la Sala d’Actes de la Facultat
de Ciències de l’Educació de la UAB.
Moltes felicitats!

MATARÓ

AMPLIACIÓ DELS ENSENYAMENTS
PROFESSIONALITZADORS

Per aquest curs que acabem d’encetar
s’ha ampliat l’oferta d’ensenyaments de
caire professional (àmbits reglats i no
reglats) en resposta a la demanda social
i laboral del nostre entorn. D’aquesta
manera, al nostre ventall d’estudis ja
existent anteriorment, cal afegir els nous
aprenentatges que enguany impartim,
com ara dos Programes de Garantia So-
cial (Ajudant d’Electricista i Auxiliar
Administratiu), el Curs de Teràpies
Alternatives i els cursos de preparació per
a les Proves d’Accés als Cicles Formatius.
I seguint en la nostra línia d’actualització
envers les demandes de l’entorn, cal in-
formar també que hem deixat d’impartir
el Programa de Garantia Social de
dependent de comerç.
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presentació d’un llibre amb la història de
l’escola, diferents trobades de promocions
d’antics alumnes, xerrades i conferències
entorn de temes educatius formaran part
dels diferents actes que al llarg d’aquest
curs celebraran l’efemèride. Tots hi sou
convidats a participar-hi.

PREMIS D’INVESTIGACIÓ
Dues alumnes de Batxillerat, la Pilar
González i la Agnès Domínguez, han estat
guardonades al «VII Premi San Viator de
Investigación en Ciencias y Humanida-
des» convocat pel Colegio San Viator de
Madrid i patrocinat pel Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, el
Ministerio de Educación i la Universidad
Europea CEES.
Els premis es lliuraran a Madrid el dissabte
6 d’octubre, sota la presidència de la
Secretària General d’ Educació i Formació
Professional i del Vicepresident del
Consell Superior d’Investigacions
Científiques.

PREMI DE REDACCIÓ DE
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU

I SANT  PAU
Tres alumnes de l’escola van ser
guardonades amb els tres primers premis,
al «Primer Concurs de Creació Literària
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
per a alumnes d’Ensenyament Se-
cundari».
L’alumna Caterina Casas de 1r de
Batxillerat va obtenir el primer premi, la
Irene Romans de 4t d’ESO va obtenir el
segon i la Marta Leyva de 1r de
Batxillerat, el tercer. En aquest concurs
de narració curta, patrocinat per
Fundació Enci-clopèdia Catalana, van
participar alumnes de diferents centres
escolars de Catalunya. L’acte de
lliurament de premis va tenir lloc a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el
dimarts 25 de setembre.

INSTITUCIO

COMENÇA EL NOU CURS ESCOLAR
És bo de saber que totes les nostres escoles
han iniciat el curs lectiu, puntualment i

sense cap novetat important a destacar.
Tot plegat, la riada joiosa de nens i ne-
nes, de noies i nois torna a omplir els
nostres espais, desprès del silenci estival.
A tots, petits, i grans, personal docent,
d’administració i de serveis, un desig de
molt bona feina cara al curs que hem
començat. És tradició de saludar espe-
cialment els més menuts que s’incorporen
de bell nou a casa nostra. Aquest curs
donem una especial benvinguda a la
petita mainada que tot just ara comença
a una llar d’infants de molt recent
autorització, a la nostra escola de
Balaguer.

CONGRÉS DEL PIL
Tal com s’havia anunciat i preparat al llarg
del curs, el dissabte dia 7 de juliol tingué
lloc a Alella el Congrés dels Grups
de Missió. Una nombrosa participació,
d’escolapis i de laics, un bon treball i un
magnífic ambient marcaren la tònica
d’una jornada que, no ho dubtem, serà
un pas important de cara a la integració
de religiosos i laics conduïts per l’esperit
de Calassanç.

PROFESSIÓ ESCOLÀPIA
Encara que lluny en la distància, durant
aquest estiu ha tingut lloc una nova
professió escolàpia de la nostra Província.
En una cerimònia presidida pel P. Joan
Zanuy, especialment delegat pel P. Pro-
vincial, l’escolapi cubà Miguel Vàzquez
professà a Celaya (Mèxic). Una gran festa
tingué lloc a la parròquia de «San Judas y
San Nicolás», a l’Havana, on aquest
escolapi presta els seus serveis. Una enho-
rabona molt especial.

NECROLÒGIQUES
A començaments del mes d’agost, la mort
s’enduia l’alumna de 1r de batxillerat de
Nostra Senyora, Cristina Fontcuberta,
desprès d’una llarga malaltia. També el
dia 19 de setembre enterràvem el jove
Javier Llerins, mort en accident, alumne
de Batxillerat de Sant Antoni i fill de la
professora d’aquesta mateixa escola
Paquita Latorre.
Des de la pregària tinguem un record
per a ells.
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OCTUBRE 2001
2 · Formació sobre el Caràcter Propi. (1a tanda) de

10 a 1.
3 · Grup millora «SIG acadèmic» de 2/4 de 4 a 6.
4 · Formació recerca documental (ESO i postobliga-

tòria) de 2/4 de 4 a 6.
Formació treball cooperatiu (infantil i primària)
de 2/4 4 a 6

5 · CEP-1 de 2/4 de 4 a 2/4 de 6.
6 · Trobada d’APA’s a Escola de Balaguer.
8 · CEP-2 de 4 a 6.

10 · Reunió coord. infantil «Retorn Seqüència
Formativa» de 10 a 1.

11 · Reunió DP de Secundària de 10 a 1.
16 · Com són els joves d’avui? de 10 a 1.
17 · Reunió responsables «Projectes multimèdia» de

2/4 de 4 a 6.
Reunió coord. primària «Retorn Seqüència
Formativa» de 10 a 1.

19 · Formació programa CLIC  (1a part) de 10 a 5.
20 · Trobada docents nous (1r any)  (matí)
22 · Formació programa CLIC (1a part) de 10 a 5.
24 · Reunió coord. secundària «Retorn Seqüència

Formativa» de 10 a 1.
25 · Reunió DP (infantil i primària) de 10 a 1.

Ja veieu que la nostra revista no s’està de
res! Després de la incorporació del color,
ha iniciat una nova línia d’investigació
sobre l’humor dels docents, i n’avancem
alguns dels resultats més rellevants.
Resulta que els docents són gent amb gran
sentit de l’humor; altrament, com es
podrien posar davant d’una colla de
galifardeus sense sentir-se ridículs? O com
podrien ensenyar allò que toca, a voltes
tan allunyat de la realitat dels infants i
joves, amb convenciment i fins amb
emoció? O com podrien mantenir el ri-
gor quan el més fàcil seria engegar-ho tot
a rodar?
Però, a més, el seu humor és de gran
qualitat. En un percentatge altíssim, no
tenen aquell humor fàcil que es basa en
els tòpics de les dones, el futbol o els
capellans; o aquell humor groller habi-
tual en certes cadenes de ràdio del sud
avall; o aquella manera de riure’s de les
situacions des de l’òptica masclista o
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Humor amb h;
amor sense h
Avanç d’un estudi sobre l’humor dels docents

Reunió responsables de PGS de 4 a 6.
Formació «Caràcter Propi» (1a tanda) de 10 a 1.

29 · Reunió coord. (pastoral) de 2/4 de 4 a 2/4 de 6.
Reunió delegats alumnes de 4 a 6.

30 · Reunió responsables informàtica de
10 a 2/4 de 2.

31 · Reunió coord. (postobligatòria) «Retorn a
la Seqüència Formativa» de 10 a 1.
Grup de millora  «Gestió de la comunicació»
de 2/4 de 4 a 6.

NOVEMBRE 2001
7 · Reunió responsables d’Extraescolars de

2/4 de 4 a 5.
Reunió DG i DP «Tancament Seqüència
Formativa» de 10 a 1

8 · «Com són els joves avui?» de 10 a 1.
Reunió responsables PIRMI de 4 a 6.

14 · Formació coord. postobligatòria «Treball en
Equip» de 10 a 5.

16 · Formació «Caràcter Propi» (1a tanda) de 10 a 1.

Si no es diu altrament, les activitats col·lectives es realitzaran als
locals de l’Equip de Gestió.
(*) Alerta! Canvis respecte al calendari general.

sectària. Tampoc és un humor pragmàtic,
com aquell que creu, per exemple, que
l’euro és un invent dels psiquiatres per tal
que no patim tant pels deutes que tenim.
Segons es conclou, és un humor
intel·ligent a l’estil del Charlot o del
Woddy Allen. O, si es vol en versió més
nostrada, com el de Pere Quart quan, a
l’inici del seu Bestiari ens recorda a
nosaltres —criatures a més de racionals,
raonables!— que «al capdavall, la rialla o
el somriure és l’únic que els animals ens
envejarien, si fossin capaços d’enveja!».
En conclusió, és un humor que s’apropa
més a l’amor que a altres sinònims del
diccionari. Ei, deixant un petit marge
aleatòries i realitzades segons mostres
estadístiques fiables (on p = q = 50 !). I,
tot plegat, sense oblidar que una de les
grandeses de l’home —i de la dona— és
que és l’únic ésser capaç de riure’s d’ell
mateix. I per molt anys!

Zum-zum
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