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Per la majoria absoluta 
de parlamentaris del PP 
al Congrés de l’Estat, 
s’ha aprovat la LOMCE 
amb el clar rebuig de 
tota la resta de forces 
polítiques.

Una llei d’educació 
aprovada d’aquesta 

forma genera rebuig i desafecció política. Després de 
la tromba de manifestacions contràries, l’aprovació 
és una clara imposició de la voluntat d’uns pocs que 
no representen la majoria dels ciutadans de l’Estat.

La falta de respecte al professorat, a les seves 
opinions i propostes; a les administracions que han 
de participar en l’aplicació de la norma; als pares 
i mares que han de confiar-ne i col·laborar-hi, i a 
la resta de sectors implicats per portar a terme 
una legislació educativa, generen una sensació 
d’impotència i indignació difícil de contenir.

S’ha parlat molt sobre aquesta llei, però n’hi ha 
que no han obert boca. Sembla que amplis sectors 
s’hagin venut per un plat de llenties: ampliació dels 
concerts educatius a 6 anys, la religió catòlica com a 
assignatura avaluable, segregació dels alumnes que 
no segueixin el ritme, eliminació de la participació 
dels pares i mares en els centres, reforç de la figura 
del director, planificació educativa en mans de l’oferta 
privada .... Efectivament, els sectors més reaccionaris, 
els que pretenen endurir la fractura social, faran  del 
sistema educatiu un instrument de selecció i marginació. 
Una forma de legitimar una mà d’obra barata dirigida 
per elits banyades en l’excel·lència i els màsters. La 
col·laboració de sectors del professorat, dels sectors 

més tradicionals de l’església catòlica, del petit 
i mitjà empresari i d’altres persones i institucions 
“ben pensants” és imprescindible per portar a terme 
aquesta nova “creuada”.

En la lluita de Ses Illes se’ns ha mostrat com no 
pensen recular en la seva ofensiva,  encara més 
cruenta com més erràtica es mostra la seva oposició. 
Ens hem de preparar per una llarga lluita en defensa 
de l’escola pública, democràtica i inclusiva.

Això passa dins d’un àmbit on des de 1981, la 
Generalitat hi té transferides totes les competències, 
o això ens havien fet creure... La competència que la 
LOMCE s’atribueix és la de segregar, la d’adoctrinar,  
la de menystenir  professionals, famílies i alumnes, 
alumnes que són el futur d’un país que ells ni es 
plantegen ni gosen anomenar com a tal.

Ah!, i a sobre, té la barra el Sr. Ministre de dir que 
tot aquest sidral el pagarà la Generalitat (és clar, com 
que hi té les “competències”) i que se'ns restarà del 
finançament (!!!!). El que no sabem encara és si ens 
ho restaran del dèficit fiscal o anirà a la columna de 
cada any “Inversions no satisfetes”, tot i que sembla 
que  aquesta no se la deixaran per executar.  

Res no és gratuït i menys a Catalunya. El ribot 
sempre passa tres cops: quan ve, quan recull i quan hi 
torna. I si pel mig algun tribunal (serà d’ Estrasburg, 
no pas de Madrid) hi diu quelcom, alguna n’haurem 
rebut, com ja ha succeït al País Valencià i a Ses Illes.

Davant els fets, ens resta la clara i oberta 
insubmissió a la llei, indispensable per construir un 
futur més lliure en el marc legislatiu català. Amb la 
unitat de tots els sectors de la comunitat educativa 
ens oposarem, per ètica professional i per justícia, a 
una llei injusta.

"Quan una llei és injusta, el correcte eé desobeir" —Mahatma  Gandhi -
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el reportatge

Ens trobem a la residència habitual de na Roser Cap-
devila,  al Barri de  Sant Gervasi,  on ha viscut des 
que es va casar i va deixar la seva  Horta natal.

Ens acompanya la seva filla Helena, mare d’en 
Cesc i en Joan de l’Escola, a qui hem d’agrair totes 
les facilitats que ens ha donat per tal de dur a terme 
aquesta entrevista.

La Roser ens rep a la porta, amb una cordialitat 
exquisida, pròpia d’una persona que es fa estimar 
pels seus i a qui agrada sentir-se propera .La casa 
és un santuari de qualsevol persona a qui agradi la 
il·lustració: no hi ha un pam de paret buit. Tot són di-
buixos, pintures, gravats,... Reconec alguns del gran  
Cesc,  (el ninotaire) de qui, em diu, va ser admirado-
ra i amiga.

Parlem una mica de tot, asseguts còmodament,  al-
hora que gaudim com a teló  d’una vista àmplia  de 
tot Collserola. I entrem en matèria plantejant el qües-
tionari que hem fet arribar a les famílies de l’escola, 
relacionat amb les lectures que fan les nenes i nens, 
les que varen fer els pares i la relació actual entre 
uns i altres.

—Pregunta (P): Quina literatura infantil i juvenil 
consumies de petita?
—Roser Capdevila (RC) : Uiii, el que hi havia, que no 
hi havia res, poc. 

—P: I en català? 
—RC: Uii, no,  en català no hi havia res. Sort en te-
nia que  la família del meu pare i els meus avis tenien 
col·leccions d’en Patufet. És clar, ja estava molt pas-
sat de moda, però era l’únic que tenien en català. I 
una col·lecció que es deia “Pàgines Viscudes”, que 
era d’en Folch i Torres, amb uns dibuixets d’ en Joan 
Sert, que ara penso que era entranyable, però a mi 
no m’agradava gens perquè ho veia antiquaaaat i 
les històries eren d’ un cursi i un moralisme… Des-
prés… en castellà , el que teníem les noies: “Florita” 

i els nois: “Azañas Bélicas”, d’un violent… Després 
va a arribar “Pulgarcito”  i el “TBO”, que ja era uni-
sex. Parlant de literatura, com a llibre, et diria 
“Heidy”,  que va ser el primer llibre que em va im-
pressionar, que no era el que és ara. I també “Una 
historia de muñecas”, que la varen reeditar anys més 
tard amb dibuixos de la Mercè Llimona. Això és el 
que més recordo jo.

—P: Quina literatura consumeixen els teus néts?
—RC: Van seguint una mica el que hi ha, sobre tot el 
gran, en Bernat. Ha seguit la sèrie d’en Harry Potter, 
Bola de Drac,… Com a còmic, els Tintins, que són 
immortals. Asterix, Mortadelos i Filemons, que són 
molt divertits, i també està aquell ratolí que li agrada 
molt a en Pere i en Mateu (en “Geronimo Stilton” , 
l’ajuda l’Helena). Sí, aquest.

—P: Llegies còmics de petita?
—RC: Sí, i tant! Tots. El TBO per exemple, perquè, 
a més a més, els impressors eren parents meus (els 

                                       ROSER   CAPDEVILA
                                   Art  a  les  mans  i  bellesa al  cor
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el reportatge

Bagunyà). També he de dir que el meu avi, l’avi Magí, 
va ser un dels fundadors, abans de la Guerra, de la 
revista “ Cu-cut”. Després, quan va entrar en Franco, 
el varen tancar. Ell era periodista i el varen marginar,i 
castigar. 

No podia exercir. I això que era de dretes, de la De-
mocràcia Cristiana, però era igual, era català.

—P: Has transmés els mateixos llibres que llegies de 
petita a les teves filles i néts?
—RC: No, perquè n’hi havia pocs i tampoc no els 
vaig conservar. Tampoc no vaig llegir Jules Verne ni 
clàssics, ni res semblant. Vaig llegir una d’uns nens 
detectius. De gran sí que he llegit moltíssim.
—Helena: Bé, de fet, a casa hi havia molts llibres, 
però no ben bé de lectura ,no? Els de l’avi Felip.
—RC: Uuuii sí, el meu pare tenia manuscrits del S. XIII. 
Ara són tots a la Biblioteca de Catalunya. Va reunir al
llarg de la seva vida una col·lecció molt important 
de Llibres Gregorians.( Saps aquells llibrets de per-
gamí?… no aquells tants grans, no). Ell deia que els 
més importants eren els petits. Recordo el meu pare al 
menjador de casa, restaurant un llibre del S. XII que es 
deia “El Santbola” (que havia trobat a ca un llibreter 
vell) traient la cera que tenia enganxada a les pàgines 
amb una navalleta. Tota la seva biblioteca era de li-
túrgia, religiosa, per això t’he de dir que ens va crear 
un cert rebuig a tots els germans. El meu pare era molt 
pietós. Ens feia anar molt a missa i això ens va fer a 
nosaltres fer unamica el pèndul.

— P : 
L lege ixes 

algun dels lli-
bres que et recoma-

nen les teves filles?
-RC: Sí i tant! Ens intercanviem 

llibres entre les unes si les altres, tot 
i que fa un parell de mesos que em costa 

llegir per culpa de la vista.

—P: Quin llibre de literatura infantil o juvenil reco-
manaries?
—RC: Uuuf , difícil. Més aviat, si alguna vegada n’he 
hagut de comprar algun, he demanat consell a les me-
ves filles. Confio molt en elles, sobre tot en l’ Helena, 

que està al corrent de tot. Ara s’està fent molta ree-
dició a l’ estranger. La il·lustració ha canviat molt a 
Catalunya en els darrers anys. Quan jo anava a la 
fira Internacional de Bolonya ( i hi he anat 20 anys 
seguits), els catalans estàvem súper buscats, com els 
japonesos, o els francesos. I tot d’un plegat, bum! 
Vam deixar d’interessar.
Sort que jo ja no hi era.

P: Els Mangues…potser…
-RC: Ui, això ha sigut horrorós. A més, els nens, tots, 
dibuixen Manga. Estan molt influenciats pel que ve-
uen.

—P: Ara et volem fer algunes preguntes a banda de 
l’enquesta. Com ara, on has guardat tots els dibui-
xos que has fet al llarg de la teva carrera?
—RC: A sota el llit… on podia... Ara, per sort, molts 
originals ja estan tots donats a la Biblioteca Nacio-
nal deCatalunya.
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—P: D’on treies les idees pels teus relats?
-RC: Del cap i de l’entorn.
—P: El darrer projecte que estàs fent?
—RC: És el viatge poètic, amb en Joaquim Mola. Es 

tracta d’ il·lustrar poemes que evoquen paisatges de 
Catalunya. I ara, refarem aquest viatge amb sket-
ching (esbós), dibuix al natural. Són quatre itinera-
ris , l’un que comença al Pirineu, l’altre al Cap de 
Creus, l’altre a Barcelona fins  arribar a les Terres 
de l’ Ebre i l’últim per la Catalunya Interior. Amb tex-
tosde Mossèn Cinto, d’en Maragall, d’en Foix, d’en 
Carner,...

—P : Que diries als pares d’avui, que veuen com 
cada dia més, les arts en general, i el dibuix en 
particular,desapareixen de les nostres escoles i 
queden relegades a una activitat residual.
-RC: Que això és molt important i que és tan importat 
fer-ho, com fer-ho bé. Això que “si surt de la línia 
quan
pinten no passa res”..., i tant que passa! És impor-
tant fixar-s’hi i fer-ho bé, perquè, com sempre dic: El 
dibuix surt del cap i arriba a la mà.
—P: Què és el més estrany que has arribat a fer en 
il·lustració?
—RC: De fet… força coses estranyes. Potser el que 
és més espectacular, és l’ orquestra de cartró, que fa 
que tots els amics i convidats a casa, acabin tocant 
la “Follia de Vivaldi” en karaoke. A mi la música 
sempre m’ha agradat moltíssim i és un “frustre” que 
tinc. No
sé solfeig, no sé tocar cap instrument… Em sento 
molt en deute amb la música. A mi la música m’ha 
ajudat molt.Sense música el món seria molt diferent

I sense la Roser, tenim la impressió que el nostre món 
també ho seria, de diferent. Gaudiu-la a la seva ex-
posició del Palau Robert, com a pares, com a hor-
tencs i com aquell infant imaginari que vàrem guar-
dar al rebost, aquell infant que la Roser sempre porta 
a flor de pell.
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07 d’octubre de 2013 (El Periódico)

El dossier informatiu que el Palau Robert dedica 
a la il·lustradora Roser Capdevila, amb motiu de l’ex-
posició que s’inaugura aquesta tarda la defineix com 
un personatge amb set vides, supervivent a un part de 
trigèmines en una època en què això era tota una gesta, 
supervivent d’un càncer i supervivent d’un greu atro-
pellament, que va tenir lloc quan sortia d’una sessió de 
quimioteràpia.

Ara fa uns sis anys, l’autora de Les tres bessones va 
estar uns quants dies en coma a la unitat de cures in-
tensives, però en va sortir il·lesa i amb l’energia i 
l’entrega que la caracteritzen. Capdevila creu que de 
persones que dibuixen bé n’hi ha moltes, i que el se-
cret està en el fet que s’ha especialitzat en detalls de 

la vida quotidiana que descriu amb un sentit de la iro-
nia que agrada als nens. Els seus contes tenen una do-
ble lectura i als més petits no se’ls escapa.

L’arquitecta Anna Batet, una de les seves trigèmi-
nes, i la crítica d’art Mercè Alsina són les comissàri-
es de l’exposició que a partir de demà fins a l’abril de 
l’any que ve obre les portes al públic amb el títol de 
Llapis i... acció! Roser Capdevila dibuixa. La seva pro-
posta és un viatge emocional per l’obra i la vida d’una 
artista coneguda internacionalment per la sèrie de di-
buixos animats Les tres bessones. Els seus familiars i 
amics han cedit retrats i llibretes que mostren la seva 
cara íntima.

La Biblioteca de Catalunya, dipositària del seu lle-

gat, ha col·laborat amb aquesta retrospectiva que ex-
plora el món literari d’una dona que sempre ha estat 
convençuda que amb enginy es pot competir amb Dis-
ney. La seva biografia 

inclou més de 300 títols, encara que el més co-
negut sigui Les tres bessones, que s’ha traduït a 35 
idiomes, i amb una versió televisiva que s’ha emès en 
158 països. Un èxit sense precedents.

A través d’escenografies es revela el vincle que 
l’autora té amb personatges com la girafa Palmira, la 
cangur Estefania o La Bruixa Avorrida, un personat-
ge de Les tres bessones, a qui Capdevila descriu com 
una dona gran, rondinaire, amb poders màgics que 
mai arriba a controlar. Està inspirada en una profes-
sora que tenia de petita que es passava el dia casti-
gant-la de cara a la paret. El que menys li agradava 
era trobar esbossos en comptes de sumes a les seves 
llibretes.

el reportatge
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Els arbres dels Cargols i les Tortugues
Els Cargols i les Tortugues observem i  fem arbres amb diferents tècniques.

Hem dibuixat el pi al natural. Primer, amb llapis.
Després hem pintat les fulles amb pigments alimentaris 

de  color verd,  i el tronc i les branques amb  pintura marró.  
            Finalment  li hem fet un fons amb pigments alimentaris 

de diferents colors, que feia de marc.

També hem fet arbres amb volum... els 
arbres que decoren el pessebre que fem 

juntament amb els companys/es de P4 i P5.

Hem fet el tronc amb fang. Li hem dibuixat 
les ratlles de l’escorça amb un punxó  i 

després li hem posat els branquillons que 
van portar els nens/es i fulles fetes amb 
paper de seda i/o cartolina i/o fulles 

naturals.   

El pessebre va quedar  ben frondós!

No n’hi cap d’igual i tots han quedat 
genials.

Els Cargols i les Tortugues 
som uns artistes!!

P3 cargols i tortugues obrim l’aula

-Té un tronc molt gruixut!
—És l’arbre més alt del pati!

—Té branques i pinyes!
—Les seves fulles són llargues, 

primes i punxen molt!

El pi és l’arbre del pati que tenim apadrinat, i durant el curs descobrirem moltes coses d’aquest arbre i tindrem cura d’ell.
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Ens agrada molt 
portar-les a casa i 

poder mirar aquests 
contes tan meravellosos 
amb la nostra família.

A la llibreta que hi 
ha dins, els pares 

escriuen quin conte 
ens ha agradat més,  

i de vegades hi 
posen alguna foto. 

Nosaltres fem un 
dibuix i comencem 

a posar alguna 
paraula perquè 

estem aprenent molt.

Quan arriba
el divendres... ja 
estem nerviosos 

per saber a qui li 
tocarà!

 Mireu 
que contents 

estem amb les 
nostres maletes!

És el segon curs que els nens i nenes de Dofins i 
Pingüins tenim les maletes viatgeres.
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obrim l’aulaobrim l’aula P5 lleons i cocodrils

Lleons i Cocodrils hem anat al Museu Picasso
Aquests són alguns dels comentaris que hem fet ...

Pots 
anar mirant els 

quadres!

No es poden portar 
gossos, ni cridar, ni por-

tar joguines.

Mira, és l'arlequí. 
Era el seu fill 
disfressat.

No es 
poden tocar els quadres 
ni res, i hem d'escoltar  

M'agrada el quadre de 
la taula de menjar perquè 
es veu el noi de la tassa.

M'agrada el gos de 
Les Menines perquè té 

punxes.

Has d'estar en 
silenci i no fer 

"tonteries".

Les Menines 
eren princeses.

El 
quadre de la 

noia que està malalta 
fa molta pena.

Alguns pinten amb 
llapis, amb puntets, amb 

pintura, ...

Hi ha molta gent 
gran i si ens deixem 
la mà, ens podem 

perdre.

El quadre de la 
cara de Picasso          

  està trist.

M' agrada el retrat 
de la 

seva mare perquè esta 

de perfil.

Em va agradar quan 
vam deixar la jaqueta perquè 

feia molta calor.
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obrim l’aula 1r  linxs i abelles

A finals de setembre va ser la Festa Major de Barcelona i vam decidir fer un treball plàstic on poder 
plasmar les festes i tradicions que es fan a Catalunya.

Aquest treball el vam presentar al CatalART, que és una exhibició plàstica de treballs relacionats amb 
la llengua i la cultura de Catalunya. Tots aquests treballs es van exposar el dia del Correllengua.

I ... sabeu què? Vam guanyar el primer premi de la categoria infantil !! 

Vam fer servir la tècnica de rascar les ceres fins a crear el nostre dibuix.
Va ser molt divertit !!! També vam utilitzar paper de colors per a fer la senyera.

Linxs i  Abelles participem al 13è correllengua
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obrim l’aula1r linxs i abelles obrim l’aula

Aquí en teniu una mostra :
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A Juneda hem anat i una auca hem preparat!

Al menjador de la casa de 
colònies hem menjat el que 
havíem als tallers preparat.

Farina, llevat, aigua i sal 
formen un pa sensacional.

Magdalenes vam amassar i 
després les hem menjat per 

esmorçar.

Una forma rodoneta li hem 
donat i les mandonguilles 

tan boniquetes han quedat.

Als gronxadors ens hem 
passejat, molt divertit 

ens ha semblat.

Per dinar i sopar ens hem 
menjat, el pa que havíem 

preparat.

Per la carretera hem anat i 
ens guiava un vilatà.

El vedell Gurri hem alimentat 
i dos litres de llet amb 
biberó li hem donat.

A Juneda hem anat 
i tres dies a la casa 
ens hi hem quedat.

Uns troncs hem agafat per 
jugar i construint molt bé 

ens ho hem passat.

El pa ben fet, al forn de lle-
nya ben calent.

La carn picada de porc hem 
preparat i per dinar ens 

l'hem menjat.

A la corda ens hem divertit, 
no volíem que tingués fi.

Figuretes de pa hem prepa-
rat per a la nostra família 

regalar.

Anar en bicicleta ens ha 
agradat i molt bé ens ho 
hem passat. Moltes pistes 
ens han donat per un enig-

ma esbrinar.

La botifarra hem acabat i 
fer-la, a més, ens ha agra-

dat.
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Després de separar la nata 
de la llet, hem batut fins que 
ens ha quedat groc i espès.

Els pollets piulen mentre 
nosaltres els toquem i d'un 
ou ha sortit, molt petit, un 

pollet.

Als ases, cavalls i ponis donem 
de menjar i per art de bruixe-

ria, tot s'ho van endrapar.

Quan hem marxat de Juneda, tothom tenia molta pena.

Però a Barcelona hem arribat i als pares hem regalat figuretes de pa.

FI

La data dels ous hem marcat 
i a la incubadora els hem fi-
cat. Perquè neixin els pollets 

tres setmanes esperarem!

Dels fems de les vaques hem 
fet recollida, a canvi d'una 

mica de llet, i els hem deixat 
la casa ben polida.

Llana d'ovelles i cabrits hem 
tocat molt eixerits. Els do-

nem de menjar fins a petar.

Per munyir una vaca una 
estona necessitem una mà-

quina ben bona.

Dels ous que hem posat a in-
cubar van sortit molts pollets 

que hem pogut tocar.

Muntanyes d'alfals hem co-
llit i pel menjar dels cavalls 

l'hem fet servir.

Els conillets són peluts i amo-
rosos. Adéu, marxem tots 

plorosos.

A les gallines hem donat de 
menjar i a canvi ens han re-
galat ous per sopar i posar 

a incubar.

Els porquets enfurismats, 
gana tenen. Pera, poma 
i peix els hem donat i tots 

s'han alegrat. 

Alfals agafem i amb el car-
retó als animals en donem.
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Fem d'artistes!!!
Fundació Tàpies

El 19 de novembre vam anar al Museu 
d’Antoni Tàpies. Vam veure quadres de 
bonics colors i d’altres que no en tenien. 

Vam aprendre que Antoni Tàpies utilitzava 
tot tipus de materials i tècniques diverses, i 

que tot era important per realitzar les 
seves obres. 

A l’escola vam realitzar les capses 
dels sentiments o dels records. Vam 
agafar molts materials (roba, serra-

dura, sorra, llanes...). Vam folrar una 
capsa i vam ficar dintre un record.

Cadascú explicava què significava  
per a ell/a i  els sentiments que li ve-
nien al cap quan veia l’objecte.  Amb 
l’activitat hem après a conèixer millor 

els nostres companys/es .... 

Ens van explicar que a en Tàpies li 
agradava molt pensar, i a nosaltres 

també.

Autoretrats i una escultura 
com fèia Tàpies.

Vam acabar fent una activitat que ens va ser-
vir per experimentar, com feia Tàpies, amb 
molts materials. Ens vam embrutar una mica 
les mans però ens ho vam passar molt bé. 
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Taller cooperatiu sobre Miró

La Maite (mare de l’escola)  el dia 9 de 
desembre ens va fer un taller sobre  Miró. 
Consistia en dibuixar entre tots el Gall de 

Miró. El vam dibuixar entre les dues classes. 
Ens vam dividir en 12 grups. A cada grup 

ens van donar  una part del dibuix. El dibuix 
havia de ser el doble de gran, per tant vam 
haver de fer molts comptes perquè tots que-

dessin igual i després
ens quadrés el dibuix. Vam descobrir com 

són de necessàries les matemàtiques.
Després el vam pintar i vam unir totes les parts.

5è músics i xanquers obrim l’aula

15

Pensem que ens va quedar 
fantàstic. 

Ens en sentim molt orgullo-
sos.

Ens sentim 
molt orgullosos!
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  Arriba el Nadal ….   Temps de decoració!!!
Com cada any, toca ambientar el menjador, 

feina que ens agrada molt i que els nens i nenes 
esperen amb moltes ganes…. En especial els in-
fants de parvulari que, com que no dinen al men-
jador, baixen expressament a veure la decoració 
tant de Nadal com de Carnestoltes.

Sempre fem dues grans ambientacions, per Nadal 
i per Carnestoltes. Per a la primera  intentem 
utilitzar materials reciclats. Hem tingut una nevada 
inesperada i tenim la sort de poder dinar amb els 
Reis d'Orient... Tot plegat per poder aconseguir un 
bon caliu nadalenc!

La decoració que a nosaltres personalment ens 
agrada més és la de Carnestoltes, ja que va lliga-
da al tema de l’escola, però sempre amb el nostre 
segell personal. Com que també sortim a la rua és 
impensable fer-ho sense el nostre carro decorat.

Tot això ho fem de bon grat, però invertint-hi 
moltes hores. Són molts matins de feina abans de 
començar  a guarnir. Amb aquestes ganes hem 
transformat el menjador en una bassa de prínceps 
encantats, un vaixell de pirates informàtics, una 
cova de bruixes, una galàxia molt estranya....

Fins i tot ens hem fet un forat al Passeig de les 
Estrelles, ja que hem guanyat  5 Òscars a la millor 
decoració.  

... I com sempre esperem que no ens faltin les 
ganes ni la il·lusió!! 

                      Equip de monitors/es.

Arriba el Nadal ... 
Temps de migdia
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ANIVERSARIS LITERARIS
Compartim el nostre aniversari amb d’altres 

celebracions del món literari.

50 anys. La Galera 1963-2013

Ara fa 50 anys que l’Andreu Dòria hissava 
la vela d’un petit vaixell anomenat La Galera, 
recordant amb aquest nom l’Almirall genovès, 
Andrea Dòria que 500 anys abans havia navegat 
amb les seves galeres pel Mediterrani.
L’Andreu Dòria,va fer de capità, timoner, grumet 
i mariner alhora, i a casa seva, al carrer de l’Art 
del barri del Guinardó, va néixer aquesta editorial 
amb la col·laboració de molts mestres de l’escola 
Talitha on anaven els seus fills ( era pare d’una 
família nombrosa).

La Galera va voler omplir un buit existent en 
literatura infantil en general i sobretot, no cal 
dir-ho, en literatura infantil en català. Diverses 
converses il·lustratives i encoratjadores amb la 
Marta Mata, que orientava i tenia cura de la 
biblioteca de l’escola, culminaren en la decisió 
d’emprendre l’edició d’uns llibres que combinessin 
l’innegable finalitat lúdica amb uns continguts, estil 
i presentació que recollissin les orientacions que 
aconsellava la pedagogia moderna. I tot això es 
va voler fer amb gent del país, perquè a més de la 
llengua, reflectissin també, de manera espontània 
i natural, el tarannà, la vida, els costums i els 
paisatges més propers al nen: els de la seva pròpia 
terra.

La primera col·lecció projectada amb 
l’assessorament de Marta Mata va ser La Galera 
d’Or , els dos primers llibres de la qual, foren 
dos contes de M. Àngels Ollé que van trobar 
un acolliment força favorable sens dubte per la 
innovació que suposaven en el camp de la literatura 
infantil i també per les variades possibilitats de 
treball que oferien a l’escola. Va esdevenir una 
autèntica suplència del llibre escolar en català, 
llavors inexistent, justificant plenament l’eslògan 
emprat en aquell moment de “literatura activa”.

L’edició de llibres molt il·lustrats i acolorits 
tenia uns costos importants que feien molt cares 
les tirades curtes. Hi havia poc públic lector 
en català i no es podia permetre que els llibres 
infantils en català fossin més cars que en castellà. 
La publicació simultània  en llengua castellana era 
doncs obligada per aquesta raó i ajudava a fer 
viable el projecte.

La Galera ha publicat els seus títols en català, 
castellà, asturià, gallec, èuscar, francès, anglès, 
italià, alemany, finès, sard, portuguès, l'eslovè i el 
rus.

Grans professionals catalans es van enrolar 
en aquest projecte i d’una manera o altra i van 
col·laborar: Marta Mata, Àngels Garriga (la seva 
mare), M. Àngels Ollé, Sebastià Sorribes, Joan 
Vallverdú, Joaquim Carbó, Emili Teixidor, Pere 
Prats, Fina Rifà, Pilarín Bayès, Roser Capdevila, 
Carme Solé.....Molts d’ells encara recorden 
aquelles reunions al carrer de l’Art  amb la il·lusió 
i l’empenta de tots plegats. 

També és  molt significativa la seva relació 
amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

L’Andreu Dòria, en el vint-i-cinquè aniversari 
ens deia, “ No ha estat, ho podeu ben creure, cap 
genialitat personal ni l’esperit comercial el que ha 
fet navegar la Galera, on massa sovint ens hem 
deixat dur més pel cor que no pas pel cap. Ha 
estat l’audàcia i també un gran esforç de treball, 
però això sí, una audàcia i un treball compartits 
amb tots els col·laboradors: els que pensaven, 
els que escrivien, els que dibuixaven, els que 
aconsellaven o criticaven...ha estat entre tots que 
hem anat traçant les rutes que han dur la Galera 
fins aquí i avui”.

El temps va anar passant. La societat es va tornar 
cada cop menys lectora a causa de l'aparició de 
referents culturals nous, cada vegada hi havia més 
títols d'aquí i de fora i es feia difícil distingir la 
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literatura de qualitat. En aqust sentit, cal afegir 
que els mitjans de comunicació dedicaven cada 
cop menys espai a la literatura en general, i a la 
literatura infantil i juvenil en concret, i finalment 
la Galera es va integrar dins la Fundació Gran 
Enciclopèdia Catalana, de manera que va 
poder sobreviure quan altres editorial germanes 
havien de tancar portes.

L’ increment del fons i de les col·leccions s'ha 
centrat, sobretot, els darrers anys en dos eixos 
bàsics de l'editorial: la narrativa i els àlbums 
il·lustrats, els dos puntals de La Galera també en 
l'actualitat.

Tots aquells que s’han fet grans llegint els 
contes de la Galera, els pares i mares, els mestres, 
els escriptors i il·lustradors volem felicitar a La 
Galera per aquests 50 anys, aquest petit vaixell 
que és també una mica de tots perquè forma part 
de la nostra vida personal i de la història de

70 anys de "El Petit Príncep".

El seu autor l’Antoine 
de Saint-Exupéry, va 
néixer a França i va 
viure entre1900 i 1944. 
El 6 d’abril de 1943 es 
publicà a Nova York El 
Petit Príncep, un conte 

poètic i filosòfic on s´hi relata el viatge d’un petit     
príncep per planetes imaginaris. 

El personatge creat per Saint-Exupéry s´ha 
convertit en una icona mundial, que s’associa als 
valors positius: la pau, la protecció del planeta, la 
protecció de la infància, la tolerància, l’intercanvi 
cultural , el dret a l’educació.

La celebració dels 70 anys d’El Petit Príncep 
recorda el missatge més universal que ens ha lliurat 
Antoine de Saint-Exupéry “allò que és essencial 
és invisible als ulls”

50 anys Allà on viuen  els monstres

Allà on viuen els monstres publicat el 1963, 
és un llibre il·lustrat i creat per l'autor estat-unidenc 
Maurice Sendak (1928-2012) Narra la història 
d’en Max, un nen juganer qui la seva mare castiga 
sense sopar. A la seva habitació decideix fer amb 
la seva imaginació un viatge al país on viuen els 
monstres. 

Allà on viuen els monstres és una de les 
més importants obres de la literatura infantil del 
segle XX, que tracta amb senzillesa i humor les 
fantasies dels més petits, les seves complexitats 
emocionals,els seus somnis…

Matilda fa 25 anys!
El 1998 va néixer 

un dels personatges 
literaris més entra nya-
bles: Matilda Worm-
wood.

La coneixeu? És 
la protagonista del 
penúltim llibre de 

Roald Dahl, escriptor galès, (1916-1990)
La història de Matilda, una nena de cinc anys 

superdotada en intel.ligència i molt afeccionada a 
la lectura, va agradar tant, que en sis mesos es van 
vendre mig milió d'exemplars a Anglaterra.
Molts dels seus llibres infantils els va il·lustrar en 
Quentin Blake. 
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Què n'opinen els pares?

Abans de llegir les conclusions i resultats de 
l’enquesta, tingueu a la vora paper i llapis. Per què? 
Doncs perquè mentre llegiu pugueu anar prenent 
nota. I és que la llista de llibres, de contes, de cò-
mics, d’autors, de temàtiques... és llarga, tant que 
ens ha estat del tot impossible incloure totes les vos-
tres recomanacions, tots els vostres records, tota la 
literatura infantil i juvenil que devoren els vostres 
fills i filles. Per això, abans d’entrar en matèria, el 
nostre agraïment.

La primera conclusió a la que hem arribat és 
que tots éreu hàbits lectors i la gran majoria trans-
meteu aquesta passió als vostres fills i filles. Majo-
ritàriament éreu consumidors de llibres de misteri, 
d’aventures i d’intrigues protagonitzades per joves 
aspirants a detectius; sense oblidar els apassionats 
del còmic, que n’hi ha una pila. Col·leccions com 
ara “Els Hollister” de Jerry West, “Alfred Hitchcock 
y los tres investigadores” , “Tria la teva aventura”, 
“Puck”, “El vaixell de vapor” o “Els grumets de La 
Galera” són les preferències més repetides. Però 
per damunt de tot, una autora era la preferida per 
a molts de vosaltres : Enid Blyton. “Les torres de 
Malory”, “Els set secrets” i, sobretot, “Els cinc” (es-
mentats en el 36 % de les respostes) eren les sèries 
d’aquesta prolífica escriptora britànica que més lle-
gíeu. 

Altres títols i autors que es repeteixen, però en 
menys mesura són “El petit princep” d’Antoine de 
Saint-Exupéry i “La història interminable” de Mic-
hael Ende; i  autors com Jules Verne, Stephen King, 
Agatha Christie o els catalans Josep Vallverdú i Pere 
Calders. 

Els còmics tampoc faltaven als vostres prestatges 
i calaixos. Els que més seguidors tenien —i de ben 
segur segueixen tenint—eren els protagonitzats per 
una parella d’agents d’una organització secreta ano-
menada TIA (que per si no ho sabíeu, són les sigles 
de Tècnics d’Investigació Aeroterràquia). Les aventu-
res dels populars Mortadelo i Filemón (Mortadel·lo i 
Filemó en català) creats per Francisco Ibáñez i que 
segueixen donant guerra 44 anys després del seu 
naixement, eren lectura compartida per a molts de 
vosaltres (un 40 %). Els segueixen de lluny “Zipi y 
Zape”, “Astèrix i Obèlix”, “Tintín”, “Mafalda” i “Est-
her y su mundo”; sense oblidar-nos de revistes com 
TBO, Cavall Fort i Tretzevents o els còmics protago-
nitzats per superherois, amb els de Marvel al capda-
vant. 
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En el capítol de preferències dels vostres fills i fi-
lles hi ha també força coincidència. Gerónimo Stilton 
encapçala, i amb diferència,  la llista. Hi ha poques 
cases on no hi hagi un llibre de tapes grogues de 
la seva col·lecció, algun dels seus viatges al Regne 
de Fantasia o alguna de les seves aventures en clàs-
sics com “L’illa del tresor”, “Robin Hood” o “La volta 
al món en 80 dies”. Però no tot és Stilton (ja sigui 
Gerónimo o la seva germana Tea), entre les moltes 
preferències dels vostres fills i filles podem citar tam-
bé col·leccions com les de la “Tina superbruixa”, “El 
diari de Greg” i “Batpat”; còmics en general i “Bola 
de drac” en particular; i els llibres i contes educatius, 
que tenen encara força tirada entre els més petits, 
cosa que celebrem.

També us preguntàvem si havíeu transmès als 
vostres fills i filles els vostres gustos literaris de quan 
teníeu la seva edat. La resposta en aquest apartat ha 
estat molt ajustada: un 53 % heu dit que no, per un 
51 % que heu contestat afirmativament. Els motius 
més repetits pels qui heu dit que no, són, per una 
banda per qüestió d’edat (massa petits per llegir el 
que vosaltres llegíeu) i perquè són ells els que trien 
i, per una altra banda, entre els que transmeteu als 
vostres fills i filles els vostres gustos, hi ha respostes 
de tot tipus pel que fa a títols, còmics o col·leccions: 
“Tintín”, “El zoo d’en Pitus”, “Cavall Fort”, “La his-
tòria interminable”, “Sherlock Holmes”, “Astèrix i 
Obèlix”, “Els viatges de Gulliver”, “Lucky Luke”, la 
col·lecció Vaixell de Vapor o clàssics en general.

Dues dades més abans de les recomanacions. El 
51 % dels que heu contestat afirmeu que llegiu llibres 
dels vostres fills i filles, per un 26 % que no ho feu i 
un 9 % que ho feu de vegades. Volem destacar que 
en alguns casos aclariu que el què feu és llegir amb 
ells, compartint una bona estona de lectura.

I per acabar, les recomanacions que ens heu fet 
arribar. Hem fet una petita selecció ja que ens és del 
tot impossible incloure tots els títols. Necessitaríem un 
suplement especial. Comencem per el clàssic de Se-
bastià Sorribas, “El zoo d’en Pitus” que gairebé 50 
anys després de la seva publicació passa de pares 
a fills sempre amb l’inconfusible segell de La Galera. 
Entre les recomanacions més repetides reapareixen 
bells coneguts com Gerónimo Stilton, les aventures 
protagonitzades per Els cinc o clàssics com “El petit 
príncep” de Saint-Exupéry i “La història intermina-
ble” d’Ende. 

Aquí teniu un llistat per a tots els gustos i totes
                     les edats:
“Un estiu a rocagrossa” de Maria Lluïsa Solà
“Les aventures de Tom Sawyer” de Mark Twain
“Manolito Gafotas” d’Elvira Lindo
“El peix irisat” de Marcus Pfister
“Wonder” de R.J. Palacio
“L’ ocell de foc” d’Emili Teixidor
“Cop d’escombra al Rei Cogombre” de 

Christine Nostlinger
“Contes per telèfon” de Gianni Rodari

“Mecanoscrit  del  segon origen” de Manuel  
de Pedrolo

“El vampir Ladislau” d’Enric Lluch
“Paraules emmetzinades” de Maite Carranza

Un cop més, gràcies a tots per les vostres 
respostes i no deixeu de llegir!!! 
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les bugaderes

Ja en tenim 10 !!!
El 15 de setembre de 2003 l’escola Torrent de Can 
Carabassa obria per primera vegada les seves portes. 
Des d’aleshores no ho ha deixat de fer però aquesta 
vegada, quan ja han passat 10 anys, ha estat especial. 

El 13 de setembre passat,  l’endemà del començament 
de les classes, va ser el dia escollit per celebrar el desè 
aniversari del Torrent de Can Carabassa, i ho vam fer 
amb una gran festa.

Alumnes d’ara i d’abans, mestres d’abans i d’ara, mo-
nitores i monitors, pares, mares, avis, àvies, germans i 
germanes, futurs “carabasseros”... tots junts vam bufar 
les 10 espelmes de l’enorme pastís. I vam riure, cantar 
i ballar amb el Pep Callau i vam retrobar bells com-
panys, amics. Vam veure amb enyorança els fantàstics 
panells amb les fotografies de tots els que han format 
i formen part de la curta però intensa història de la 
nostra escola.

Moltes felicitats al Torrent de Can 
Carabassa i que en facis molts més!

Irene Blanes: mestra de P4 Dofins

Laura Solà: mestra d'anglès a 
P5, Cicle Inicial i Cicle Mig 

Paula Vicente: Mestra de Cicle 
Inicial i de 3r

Xavier Benito: tutor de 5è Músics

Jesús Martínez: mestre d'educa-
ció física de 4t i de psicomotrici-

tat a educació infantil

Maria Callejón: cotutora de P3 
Cargols

Tània Pastor: mestra d'educació 
especial a educació infantil

Zilia Iguacel: cotutora de 2n B, 
Dracs de Komodo i mestra d’an-

glès a P4

Benvinguts als nous mestres!
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Bé, és una rucada, però la vida i sobretot el dia a dia, 
estan plens de detalls i detallets i al final són aquests detalls 
(en aquest cas el Pepo i la Curcubita) els que omplen els dies 
de colors.

També recordo la tarda que a P3 es fa el berenar perquè 
els nens s’habituïn amb l’escola i les mestres. Vaig portar-hi 
el Jan, que havia de començar P3, i el més divertit és que, al 
berenar i a la classe, la que es volia quedar més estona i la 
que se sentia més a gust era l’Aina, la meva segona filla que 
en aquell moment tenia 1 anyet just.

 
Montse
Mare del Jan i l’Aina

solucions: 1- E 2- D 3- A 4- B 5- C
racó de l'Ampa / explica’ns la teva 

Hola famílies!
Com suposem que ja sabreu, el mes de desembre vam 

fer l'Assemblea General Ordinària de la nostra associació 
i en va sortir elegida una nova junta directiva, renovada 
parcialment, i que volem presentar-vos, perquè creiem que 
és important que sapigueu qui som, i ens poseu cara. La 
formem les següents persones:

Una de les accions derivades del primer objectiu, ha es-
tat la calendarització a principi de curs de totes les reunions 
d'AMPA que farem. Hem mantingut els dijous a les 21:00, 
però hem afegit la norma que fos el primer dijous de cada 
mes. Tot i així, com que hi ha festius que alteren aquesta nor-
ma, us fem arribar el calendari de les reunions. Veureu que 
al mes de juny, a part de la reunió ordinària, hi ha marcat 
també el sopar-comiat de fi de curs! ;)

De totes maneres, volem recordar-vos que l'AMPA no és 
només una Junta Directiva, que està clar que ha d'existir tant 
per motius legals com organitzatius. AMPA són també totes 
les comissions, les permanents i les puntuals, i les persones 
que les conformen; i les persones que venen a les reunions 
mensuals i que participen quan fem una demanda d'ajut pun-
tual per algun tema urgent; i ho són tots els pares, mares i 
tutors que tenen algun infant al Torrent de Can Carabassa. 

Us volem presentar també els objetius generals que ens 
hem plantejat per aquest curs 13/14. Veureu que no són 
molts ni molt complexos, però creiem important treballar-los:

• Fomentar la participació de les famílies a l'escola    
• Reforçar i fer visible el treball de les comissions
• Enfortir la comunicació interna amb la coordinació  

secretaria i l'equip de monitors i monitores de l'escola

Explican's la teva
Se m’acut explicar-vos el primer record que em ve al cap 

de la meva relació amb el Torrent de Can Carabassa. El meu 
fill Jan començava P3 i no li agradava gens venir a l’escola. 
Ni a Can Carabassa ni a cap escola ( perquè al meu fill Jan 
no li agrada l’escola, no cal que ens enganyem, tot i que des-
prés s’ho passa pipa!). Doncs bé, jo com a mare primerenca 
que era, portava el meu primer fill a P3, i gràcies a què el 
Torrent té els gegants, el Jan tenia algun motiu que l’animava 
una mica a anar a escola. En aquells dies jo adorava els 
gegants de Can Carabassa! Per mi eren com una mena de 
Déu que hi havia a l’escola que m’ajudava a que el meu fill 
entrés a P3 una mica content.

En resum, que AMPA 
som TOTS i TOTES ! 
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trenca't la closca

Treballem la llengua
Sabríeu lligar aquestes dites catalanes amb el seu sig  nificat?
   1. “Tant vi com entra, tants secrets com  surten”
   2. “A ca un penjat, no hi anomenis cordes"
   3. “El que no es paga amb diners es paga amb dinades”
   4. “Ja et conec herbeta, que et dius marduix”
   5. “A qui no mata porc, no se li dóna llonganissa”

Les postres:
L’Agnès, la Carla, la Mercè, l’Arnau i en Joaquim mengen cadascú unes postres diferents.
Descobreix quines n’han pres cadascú (només unes)
Per trobar-ho més fàcilment, omple la graella d’aquí sota tot escrivint “sí” o “no”.
 . A l’Agnès no li agrada la fruita, ella menja .....
 . La Carla pren un “petit suisse”
 . A la Mercè no li agraden els fruits vermells i menja.....
 . L’Arnau menja...................... perquè no li agraden les maduixes.
 . En Joaquim pren .......

Dissecció matemàtica:
Dividiu aquest quadre en 4 parts iguals (les quatre han de 

tenir el mateix nombre de caselles) de tal
manera que la suma dels nombres de cada part sigui 60

A. A la llarga tot es paga, d’una manera o una altra.
B. No m’entabanis que ja sé per on vas!
C. Els beneficis no arriben a qui no fa mèrits 

per  obtenir-ne
D. Recomana no fer al·lusions que puguin ofendre 

o  molestar qui les escolta
E. S’ha de ser prudent amb el beure per no pene-

dir-nos d’haver xerrat massa

I avui us regalem aquests Palíndroms (Llegibles a l’inrevés.)

 . A treballar allà, Berta!                                                  . No sap pas on!
 . Cita-la a l’àtic!                                                              . I ara c alla, carai

         Enigmes matemàtics
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