I continuem reflexionant de la mà de l’escriptora
Gemma Lienas i les històries de La Carlota s’enCORatja.
Tanca el quadern i dona-li la volta!

Vols saber més sobre la proposta educativa EnCORatja’t?
Tanca el quadern i dona-li la volta!

Bibliografia de Gemma Lienas
vinculada a la temàtica del gènere:
3-7 anys
• “La meitat d’en Jan” (No hi ha coses de nen i coses
de nena: només de persona), Gemma Lienas. Dins
d’El llibre de les emocions. Navona.
• “Música a la panxa” (Totes les persones som
diferents), Gemma Lienas. Dins d’El llibre de les
emocions. Navona.
• “El vestit de la Judith” (Practicar l’empatia), Gemma
Lienas. Dins d’El llibre de les emocions. Navona.
• “Ets una patata!” (Evitar l’assetjament escolar), Gemma Lienas. Dins d’El llibre de les emocions. Navona.
• “Vull dutxar-me sola” (Dret al propi cos i a la intimitat), Gemma Lienas. Dins d’El llibre de les emocions.
Navona.
• Qui m’ha robat les plomes? (Sobre la justícia restaurativa), Gemma Lienas. Bromera.

• El blog de la Malika (Immigració i drets humans),
Gemma Lienas. Editorial Estrella Polar.
• Maleïts brètols (El bullying), Gemma Lienas. Col·lecció El Club dels Maleïts. Editorial Estrella Polar.
• El nen de xocolata (L’adopció), Gemma Lienas. Editorial Baula.

11-14 anys
• El diari lila de la Carlota (Feminisme i igualtat entre
dones i homes), Gemma Lienas. Editorial La Butxaca.
• El diari taronja de la Carlota (Immigració i drets
humans), Gemma Lienas. Editorial La Butxaca.
• Dos cavalls, Gemma Lienas. Editorial Estrella Polar.

14 anys en endavant
• El diari vermell de la Carlota (Sexualitat i afectivitat),
Gemma Lienas. Editorial La Butxaca.

8-12 anys
• El misteri del canari robat, Gemma Lienas. Col·lecció La Tribu de Camelot. Editorial Estrella Polar.

• El diari blau de la Carlota (Violència de gènere i
violència en general), Gemma Lienas. Editorial La
Butxaca.

Lienas. Editorial Fanbooks.

Estrella Polar.

jament, ser diferent, Síndrome d’Asperger), Gemma

Lienas. Col·lecció La Tribu de Camelot. Editorial

• El rastre brillant del cargol (Pederàstia, cyberasset-

• El misteri de les granotes encantades, Gemma

• El misteri dels ocells embogits, Gemma Lienas.
Col·lecció La Tribu de Camelot. Editorial Estrella
Polar.

• La venjança dels panteres negres (Bandes i violència), Gemma Lienas. Editorial Bromera.
• El diari groc de la Carlota (Drogues), Gemma
Lienas. Editorial La Butxaca.
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Activitats
La Carlota s’enCORatja és un recurs educatiu amb el qual ens proposem:
• Promoure entorns de confiança i una convivència basada en els valors de l’amistat i el respecte a la diversitat, a les identitats i orientacions sexuals.
• Treballar des dels zero anys la cultura de violència zero per garantir la prevenció i la detecció
de conductes sexistes i homòfobes i qualsevol mena d’assetjament o discriminació.
Totes les històries que heu llegit ens conviden a posar-nos en la pell dels personatges amb l’objectiu de trobar paral·lelismes amb la nostra pròpia realitat. A partir d’aquí podem:
• Fomentar l’esperit crític i propiciar espais de diàleg mitjançant la pedagogia de la pregunta:.
Heu viscut situacions semblants? Per què penseu que aquest personatge actua així? Què
penses que hauria de fer...? I si actués d’una altra forma què passaria? Cada relat és una
oportunitat per aturar-nos a pensar i reflexionar plegats.
• Plantejar altres finals per a les històries emprant diferents tècniques: expressió plàstica,
escenificacions dels contes, producció de vídeos,....l’art és una eina molt potent per canalitzar
emocions i sentiments.
• Estimular les capacitats per passar a l’acció. Animar els infants i joves a conèixer organitzacions que treballen a favor de la igualtat de gènere; plantejar-se accions de col·laboració;
organitzar projectes de sensibilització social. Per una infància apoderada i amb veu pròpia.
Trobareu propostes d’activitat específiques al web de la proposta educativa EnCORatja’t.:
http://projectes.fundesplai.org/encoratjat/
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Quan vaig entrar m’hi vaig trobar en Marc amb el seu millor
amic, en Nil, amb el que forma part de la colla dels maleïts13. En Nil
tenia els ulls vermells com si hagués plorat.
—Nena! No saps trucar o què? —va dir en Marc enfadat.
—Ho sento. Us passa alguna cosa?
Es van mirar tots dos i, finalment, en Nil li va dir que m’ho
podia explicar.
I el que passava és que al Nil li feien bullying.
—Però el pitjor —va dir en Nil— no és que me’l facin a l’esplai.
És que no estic tranquil ni quan sóc a casa. Fixa-t’hi.
I em va passar el mòbil perquè sentís un missatge de veu d’un
company, que deia: “Imbècil, retardat, veuràs demà quan vinguis...
Ningú no parlarà amb tu. T’atonyinarem entre uns quants.” I després se sentien uns riures de hiena.
—Això ho podem resoldre, Nil! —vaig dir.
—Ja li he dit jo —va dir en Marc—. No et recordes de la nostra promesa?
—Sí, però voleu dir que servirà amb les xarxes i els mòbils?
—Haurem de pensar una estratègia —vaig dir jo—. Què us
sembla si anem a berenar una xocolata desfeta que ha preparat
l’àvia i després ens hi posem.
—D’acord —va dir en Nil, mentre s’eixugava els ulls.

11

12

13

El rastre brillant del cargol (Pederàstia, cyberassetjament, ser diferent, Síndrome
d’Asperger), Gemma Lienas. Editorial Fanbooks. A partir de 14 anys.
“Vull dutxar-me sola” (Dret al propi cos i a la intimitat), Gemma Lienas.
Dins d’El llibre de les emocions. Navona. 4-7 anys.
Col·lecció El Club dels Maleïts. 8-12 anys.
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“Ups! No t’hi amoïnis, te la torno a enviar en un altre format.”
—I aleshores sí que la pot obrir?
—Sí! Però aquesta no és la qüestió. El que passa és que quan clica el primer enllaç, sense saber-ho
instal∙la un programa espia que li permet a l’altre saber tot el que fa.
—No pot ser!
—I tant que sí, àvia. Li llegeix els correus, li revisa les carpetes que té al disc dur, accedeix als seus
contactes i, fins i tot, li pot veure la cara a través de la càmera web.
—Això ens pot passar a tots? Em poden veure a través de la càmera?
—Jo, per si de cas, la tinc tapada amb un cartró enganxat amb adhesiu. I només la destapo quan he
de fer un Skype.
—A partir d’ara faré el mateix: la taparé. Bé, i què li passa a la noia de la
novel∙la?
—No t’ho explico. Llegeix-la. És un thriller i crec que t’agradarà. Però el cas és que, a més, el noi sap
on viu i on estudia perquè ella li ha anat donant totes les seves dades.
—A tu t’ha passat una experiència com aquesta?
—No. Però m’hauria pogut passar perquè, quan t’agrada algú, et tornes
molt confiada. Li va passar a la Mireia i em vaig aprendre la lliçó.
—També li van col∙locar un programa espia a l’ordinador?
—No. Li agradava un nen d’un altre cole, que no coneixia gaire.
Un dia li va enviar una foto seva en sostenidors i el paio la va penjar a les xarxes12.
—No m’ho puc creure! Quina mala persona!
—Doncs sí. La Mireia s’ho va passar fatal.Va haver d’anar al
psicòleg.
—Ostres, pobreta. Uf! Quin mal cos m’ha deixat! Què et
sembla si berenem una xocolata desfeta? Vas a buscar en Marc?
Mentrestant la preparo.
Me’n vaig anar a l’habitació del meu germà, que tenia la porta
tancada.

La Carlota s’
enCORatja

21

—I si us volíeu dir alguna cosa al vespre?
L’àvia va sospirar:
—Ens aguantàvem. I quan érem de vacances, ens escrivíem cartes.
—Cartes? I quan trigava una carta a arribar?
—Doncs, si érem fora de la ciutat podia trigar 10 dies.
—Òndia, quin rotllo!
—Sí, ara tot és molt més fàcil i més immediat. Però les noves tecnologies tenen també els seus problemes, pel que m’han dit.
—Tens raó. Acabo de llegir un llibre que m’ha fet posar els pèls de punta en aquest sentit11. És una
novel∙la on una noia accepta a Facebook l’amistat d’un noi molt guapo de la seva edat...
—I resulta que el noi no és el que sembla, oi?
—Ja ho pots ben dir. És un home gran, amb males intencions, que se li instal∙la a dins de l’ordinador...
—Ei! Què vol dir que se l’instal∙la? —pregunta l’àvia—. Això es pot fer?
—Doncs sí. El noi li envia un enllaç perquè ella vegi una foto. Ella hi clica i no s’obre. L’altre li diu:

20
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Compte
amb les xarxes!
C

—
arlota, mira’m un moment el mòbil —va dir l’àvia—. No sé què passa que no puc entrar al
meu WhatsApp.
He, he, vaig riure jo per sota del nas. Tot i que jo fa molt poc que tinc mòbil, soc molt més habilidosa
que ella.
Li vaig agafar l’aparell i me’l vaig mirar. Ja m’ho pensava: no li passava res. Només és que no l’havia
actualitzat des de feia segles. L’hi vaig explicar.
—Ah! Mira la meva néta, que sempre m’ensenya trucs de les noves tecnologies.
—De noves, ja en tenen poc, àvia. I tampoc es pot dir que t’hagi ensenyat un supertruc. És d’allò més
normalet.
—Per a tu és normal. Per a mi... és gairebé una cosa de bruixes!
Ens vam petar de riure totes dues.
—Quan tu tenies la meva edat no hi havia xarxes socials, oi? —li vaig demanar.
—Reina, per no haver-hi no hi havia ni mòbils. Ni tan sols telèfons inalàmbrics...
—Uf! I com et comunicaves amb les amigues i els amics. Només per telèfon?
L’àvia em va mirar com si m’hagués tornat ximpleta.
—Ni així! Telefonar sortia molt car i, és clar, la família no ens deixava parlar gaire estona.
—I quan parlàveu, doncs?
—A l’escola, és clar.
—Només?
—Només?! Si són moltes hores d’escola...
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—Però potser no n’hi ha prou —va dir en Miquel—.
Crec que hauríeu d’anar a parlar amb el tutor i explicar-l’hi.
—És veritat. Segur que ell us escolta i troba la solució —vaig dir jo.
I vaig afegir—: I ara, què us sembla si juguem a “matar” plegats?
Vam sortir disparats a buscar una pilota i aviat estàvem fent un partit.
—Podem jugar? —va demanar una de les que abans havia molestat la Vrindra.
—Sempre que no feu fora del joc ningú, sí —li va dir l’Eli.
Totes van mirar la Vrindra.
—Amb ella? —va fer la Mercè obrint els ulls com si li haguessin de caure.
—És clar —va dir en Marc—. Ella juga amb nosaltres.
La Mercè va fer cara de fàstic i es va mirar les seves amigues, disposada a endur-se-les d’allí.
Però les nenes tenien ganes de jugar i s’hi van apuntar.
La Mercè se’n va anar a un racó i s’hi va estar sola durant tot el pati.
—Ei! Potser no li quedaran ganes de fer-li bullying a ningú —va riure l’Eli.
—Tinc una idea! —va cridar en Miquel.
I tots els nens i nenes ens vam posar al seu voltant.
—Per què no ens inventem un jurament, com el jurament hipocràtic...
—Hipoquè?
—Hipocràtic. El jurament hipocràtic és una promesa que fan les metgesses i els metges quan acaben
els estudis de medicina comprometent-se a complir bé la seva funció de preservar la salut de les persones.
—I vols que fem un jurament hipocràtic nosaltres? —va preguntar en Nil.
—No, estava pensant que... i si creem la “Tribu EnCORatjada”? i ens comprometem a defensar sempre qualsevol persona que pateixi bullying.
—Quina bona idea, Miquel! —va dir en Marc.
—Som-hi. Creem la Tribu!
7
8
9
10

El blog de la Malika (Immigració i drets humans), Gemma Lienas. Editorial Estrella Polar. 8-12 anys. // El diari taronja de la
Carlota (Immigració i drets humans), Gemma Lienas. Editorial La Butxaca. 11-14 anys.
“Ets una patata!” (Evitar l’assetjament escolar), Gemma Lienas. Dins d’El llibre de les emocions. Navona. 4-7 anys. // Maleïts
brètols (El bullying), Gemma Lienas. Col·lecció El Club dels Maleïts. Editorial Estrella Polar. 8-12 anys.
El nen de xocolata (L’adopció), Gemma Lienas. Editorial Baula. 8-12 anys.
“Música a la panxa” (Totes les persones som diferents), Gemma Lienas. Dins d’El llibre de les emocions. Navona. 4-7 anys.
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—No passa res —va dir la Vrindra, mentre gotes de brou li regalimaven pels cabells.
Abans no pogués dir res ningú, la Mercè i les seves sequaces, petant-se de riure, van sortir corrents
del menjador.
Uns instants més tard, la Vrindra, fent un esforç evident per contenir les llàgrimes, es va alçar amb
dignitat i també va sortir.
—Ho heu vist? —va dir en Marc, dret al meu costat—. Li fan bullying!
—Tu ja ho sabies? —va preguntar l’Eli.
—Sí. La Mercè i les que li van al darrere ho fan sovint. Li diuen “cara de pet”, la deixen sola i no permeten que ningú del curs s’hi acosti, li envien missatges insultants pel mòbil, li estiren els cabells... De tot.
—I tu no fas res per evitar-ho? —va dir en Miquel.
En Marc es va arronsar d’espatlles i em va mirar amb una expressió de disculpa.
—Què vols? Que m’ataquin a mi, si defenso la Vrindra?
—Aquest és el problema —li vaig dir—. La Mercè s’hi atreveix perquè hi ha un grup de nenes que,
per evitar ser-ne les víctimes, l’ajuden. I els altres no moveu un dit per la mateixa raó.
—I, saps què? —va afegir en Miquel—. Amb aquesta actitud sou còmplices i us convertiu també en
maltractadors.
—Ei! Jo no soc un maltractador! —va protestar en Marc—. A més, vosaltres tampoc no heu dit res.
—Tens raó. Hem badat!
—Anem a mirar de posar-hi remei —va dir en Marc. I ens va estirar fora del menjador.
Vam localitzar la Vrindra netejant-se el cap al costat de la font.
—Vrindra —li vaig dir, tocant-li el braç—. Em sap greu el que t’acaben de fer. I et demano disculpes
per no haver-te defensat.
—Jo també,Vrindra. Em sap greu no haver-te ajudat —va dir en Marc.
—No passa res. Ja hi estic acostumada.
—No! —va dir en Miquel—. No t’hi has d’acostumar, si no, venir a l’escola serà un pal.
—Ja ho és —va dir ella—. Odio l’escola.Voldria perdre-la de vista.
En Marc li va agafar la mà.
—D’ara endavant pots comptar amb mi.
La Vrindra va somriure tímidament.
—Això està bé, Marc —va dir la Berta.
La Carlota s’
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Va començar a menjar desganadament sense moure’s del lloc; estava clar que la Mercè i les seves sequaces li devien fer la llesca sovint. Estava clar que era una víctima de bullying, o sigui, d’assetjament escolar8.
—Sempre la mateixa història —va dir l’Eli—: un noi o una noia que,
pel que sigui, no entra en els criteris del que la gent anomena “normalitat”. Perquè és d’una altra ètnia9 , com la Vrinda...
—O perquè és gras —va afegir en Miquel—, O perquè li agraden
els jocs que es consideren de nenes — o de nens com em passa a mi—
va dir l’Eli.
—O perquè té alguna mena de discapacitat10 , sobretot si aquesta
és de tipus mental —vaig dir jo.
—O perquè és tímid o perquè porta ulleres o perquè és un ànec —
va dir la Berta.
—Qualsevol cosa que et faci diferent dels altres és prou perquè la
persona sobrada del curs et comenci a marginar —va dir en Miquel.
—No només a marginar —vaig afegir—: També a humiliar, a manipular, a coaccionar, a insultar, a pegar...
—Són gent maltractadora —va dir l’Eli.
Vaig recordar en aquell moment una frase de la meva àvia: “la persona maltractadora controla malament els seus impulsos i sempre té al
darrere un grup que la recolza.”
Vaig veure que en Marc devia estar pensant el mateix que havíem
dit nosaltres, però em va mirar arronsant les espatlles, com dient “és el
que hi ha”.
Aleshores la Mercè es va aixecar de la taula i va tornar a passar
per darrere la Vrindra.Va fer veure que s’entrebancava de manera que
el contingut de la safata —el que quedava de sopa— va anar a parar al
cap de la noia.
—Ai, si que ho sento —va dir la maltractadora, fent cara de nena
bona.
16 La Carlota s’enCORatja
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Marc, fes-hi
alguna cosa!

quell dia dinava al menjador amb la Berta, en Miquel i l’Eli. En Saïd no es quedava mai i la
Mireia havia anat al metge. Al nostre voltant hi havia nens i nenes movent-se amb safates o asseguts a
les taules. Amb aquell xivarri havíem de cridar una mica per poder parlar. I, és clar, així encara hi havia
més enrenou!
En Marc, el meu germà, era en una altra taula amb els seus millors amics. Em va picar l’ullet quan va
veure que el mirava; una manera de dir-me “hola, Carlota”.
Aleshores, es va omplir la taula del meu costat amb un grupet de nenes de la classe d’en Marc. Una
d’elles, la Mercè, que té pinta de sobrada —d’aquestes persones que es creuen la bomba, però no són
més que un petard—, en va cridar una altra que passava distretament amb la seva safata.
—Ei,Vrinda —li va dir—:Vols venir a la nostra taula?
La Vrinda, una nena de la classe d’en Marc, originària de l’Índia7 —ho sé perquè m’ho va explicar
ella mateixa—, els cabells llargs i negres, els ulls ametllats i la pell d’un envejable color cafè amb llet,
semblava sorpresa.
De seguida, va somriure tímidament i es va instal∙lar amb el grup de noies. Tan bon punt es va
asseure, la Mercè i les altres es van alçar, van agafar les seves safates i se’n van allunyar enriolades i fent
ganyotes.
Li vaig fer un cop de colze a l’Eli, que em va dir que ja ho havia vist.
—Que males peces! —va dir en Miquel.
Em vaig mirar la Vrindra, que, amb el cap cot i el cos rígid, respirava més ràpidament del que és
normal. Estava molt afectada.
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—Sí que m’ho ha dit —es va enrojolar la Neus.
—Neus! Ja saps com va això de la violència masclista: un noi que es creu superior a les noies. Primer
et conquista, fent-te creure que per a ell ets única. Després, quan et té al pot, comença a controlar-te: què
pots fer, on pots anar, amb qui... Més endavant, t’aïllarà de les persones que t’estimes. Et farà sentir que
no vals res. I al final, potser fins i tot t’estirarà els cabells o et donarà un bolet o et farà un petó de rosca
encara que no ho vulguis.
Em vaig mirar la Mireia al∙lucinada. Tot això li podia passar a la Neus.
La Mireia em va tornar la mirada. Se la notava preocupada per la seva germana.
—Neus, nena, tu vals molt —li va dir l’amiga—. Aquest nòvio no et convé.
La Mireia es va acostar a la seva germana i la va abraçar.
—Té raó, Neus. Busca’t un nòvio que t’estimi i et tracti com voldria que tu el tractessis a ell.
L’amiga li va passar un braç per l’espatlla, a la Neus.
—O no et busquis cap nòvio, que no és obligatori tenir un noi al costat. Pots estar sola i ser feliç!
La Neus es va espolsar els cabells com si vingués de molt lluny:
—Ostres! Tens raó. Per què vull un nòvio que no em deixa ser com jo vull ser, que em talla les ales...
—Per a res! Encara que hi ha pel∙lícules i llibres que parlen com és d’important tenir nòvio, no és pas
veritat.
Li vaig dir a la Mireia:
—Ei, ens ho apuntem per recordar-nos-en quan siguem més grans?
La Mireia em va respondre:
—Per què no apuntem totes les coses que semblen amor i no ho són? Així tindrem una llista més
llarga per recordar?
—Va, la primera: un noi que t’envia molts missatges pel mòbil preguntant-te on ets i amb qui, no
demostra que t’estima.
—Segona:...

6

El diari vermell de la Carlota (Sexualitat i afectivitat), Gemma Lienas. Editorial La Butxaca. A partir de 14 anys. //
El diari blau de la Carlota (Violència de gènere i violència en general), Gemma Lienas. Editorial La Butxaca. A partir de 14 anys.
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Neus: Sí que pensava anar-hi.
Guillem: Sense mi?
Neus: Amb els meus amics i amigues.
Guillem: Si m’estimessis de debò, no hi aniries.
Neus: Sí que t’estimo.
Guillem: Doncs, demostra-m’ho i no hi vagis.
Neus: D’acord. No hi aniré.
Aleshores vaig entendre perquè mirava tant el mòbil,
el que no entenia és per què li havia fet cas. L’amiga tampoc
no ho podia entendre.
—Tia, però per què fas el que et diu?
—És que, si no, s’enfadarà.
—T’està manipulant, guapa! No te n’adones?
La Neus no va contestar.
L’amiga va continuar:
—Mira, ja no et recordes de tot el que ens han explicat? Això que fa el Guillem és violència masclista6.
Li vaig clavar un cop de colze a la Mireia. I ella em va observar amb els ulls com plats.
Òndia!, segur que vam pensar totes dues: “la Neus és una noia maltractada i el seu nòvio, un masclista maltractador.”
—Ho fa perquè m’estima! —es va defensar la Neus.
—No és veritat. El que fa no té res a veure amb l’amor sinó amb el control. Ell creu que té drets sobre
teu i et diu què pots fer i què no.
—Potser tens raó —va dir la Neus, molt pensativa—. Potser estic tan enamorada que no m’he adonat d’això que dius.
—Doncs és perillosíssim. Cada cop estrenyerà més el cercle. Et dirà quins vestits et pots posar i quins,
no. I t’avisarà que jo no et convinc com a amiga.
—Això sí que no! Tu ets la meva millor amiga!
—I no t’ha dit cap dia que potser millor que no em facis tant de cas?
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Vaig veure que dubtava. Era com si estigués pensant alguna excusa però no sabés quina.
—És que he d’acabar un treball.
—Dona! Ja ho faràs demà, no?
—És que, a més, tinc mal de cap. Me’n vaig a casa.
—Doncs, t’acompanyo —va dir una de les noies.
—No, no. M’estimo més anar-me’n sola —va dir la
Neus.
—De cap manera. Ets la meva amiga i t’acompanyo.
Mentre els altres actors i actrius se n’anaven pel
seu compte, la Mireia, la Neus, l’amiga i jo vam anar
tirant cap a l’altra banda.
—No entenc que t’ha agafat de no voler anar a
celebrar-ho —li va dir la seva amiga.
—No soc jo. És en Guillem.
—En Guillem? Què hi té a veure en Guillem en tot
això? —va preguntar l’amiga.
—I qui és en Guillem? —li vaig demanar a la
Mireia.
—El seu nòvio —va respondre’m la Mireia, arronsant-se d’espatlles.
—Mira —va dir la Neus, passant-li el mòbil a la
seva amiga.
La Mireia i jo també ens vam apropar a la pantalla. Deia:

Guillem: On ets i amb qui?
Neus: Hem acabat l’obra. Potser ho anirem a celebrar.
Guillem: Tu no, oi?
La Carlota s’
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El nòvio de
la germana de
la Mireia

A

hir la Mireia i jo vam anar a veure una funció de teatre a l’institut on estudia la Neus, la germana de la Mireia. La Neus diu que, quan sigui gran, serà actriu i que la podrem anar a veure actuar als
millors teatres del món.
La funció va ser la bomba.Vam riure moltíssim i vam aplaudir fins que ens van fer mal les mans.
En acabar, vam anar a felicitar els actors i, sobretot, l’actriu.
Però la Neus no estava gaire per nosaltres; tota l’estona mirava el seu mòbil.
Vaig pensar allò que sempre diu la mare: que és mal educat mirar-te la pantalla quan estàs amb altra
gent. I ho vaig entendre perfectament.
Aleshores, els actors i les actrius ens van dir que ens havien de deixar perquè se n’anaven a prendre
alguna cosa per celebrar l’èxit de l’obra.
—Jo no vinc —va dir la Neus.
Els seus amics se la van mirar amb sorpresa. Jo també. No em perdria una celebració d’aquella mena
per res del món.
—Per què no?
—Perquè no puc.
—No pots?
—No...
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—Sí! El meu pare en porta.
—I que la taula no només l’he de parar jo perquè sóc una nena, el meu germà també l’ha de parar.
—Efectivament, la feina de la casa no és només cosa de dones; també és cosa dels homes. És feina de
tothom que viu a la mateixa casa.
—I si jo vull estudiar ballet i soc un nen, ho puc fer?
—És clar.
—Així, els homes i les dones són iguals?
—Ho som. I les persones que lluiten per la igualtat d’homes i dones i perquè es respectin els mateixos drets per a uns i per a les altres són persones feministes5.
—Totes les persones som iguals?
—Totes ho som: siguem homes o dones, siguem blancs o negres, siguem gent que camina o que va
amb cadira de rodes...
—I si ets un noi que tens un nòvio? El meu oncle té nòvio i no pas nòvia.
—És clar, també. Tinc una idea —diu la Roser—, fem un mural amb un nen i una nena al cap damunt.
I a sota farem una llista de maneres de ser, de maneres de vestir-se, de feines de la casa, de feines que
podeu fer de grans... I veurem que tot, tot, tot ho pot fer un nen o una nena, un home o una dona.
—Molt bé! —diu en Marc—. I jo hi vull escriure la primera cosa: portar una samarreta rosa. He, he, he.

4

5

“La meitat d’en Jan” (No hi ha coses de nen i coses de nena: només de persona), Gemma Lienas. Dins d’El llibre de les emocions.
Navona. 3-7 anys.
El misteri de les granotes encantades, Gemma Lienas. Col·lecció La Tribu de Camelot. Editorial Estrella Polar. 8-12 anys. //
El diari lila de la Carlota (Feminisme i igualtat entre dones i homes), Gemma Lienas. Editorial La Butxaca. 11-14 anys.
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—El meu pare diu que els nens no poden plorar
com ho fan les nenes. I, si em veu plorar, em renya i em
diu que em tornaré una nena. Això és veritat?
—No, no. Tothom, quan està trist, té dret a plorar,
sigui un nen o sigui una nena. Les llàgrimes són bones
perquè serveixen per netejar la pena —va dir la Roser.
—Doncs la meva àvia, quan li dic que vull ser enginyera per dissenyar naus espacials, em diu que això no
és una feina per una noia.
—Existeixen coses de nen i coses de nena? —vaig
demanar jo—. La meva àvia diu que no.
—La teva àvia té raó, Carlota —va dir la Roser—.
A veure, asseieu-vos tots i totes al meu voltant i en
parlarem.
Bé!, vaig pensar, ens saltarem la primera classe.
—A veure, sou moderns o sou antics? Sou nois i
noies actuals o de fa molts anys?
—D’ara! —vam començar a cridar.
—Doncs si sou d’ara, moderns i modernes, caldrà
que deixeu enrere aquestes idees antiquades que encara tenen algunes persones. Les persones, siguem dones
o siguin homes, tenim els mateixos drets i mereixem
poder fer les mateixes coses. Això vol dir...
—Que si soc una nena i em vull disfressar de pirata,
puc!
—Exacte.
—I si soc un nen i vull posar-me unes arracades,
també puc.

La Carlota s’
enCORatja

9

En Marc i la
samarreta rosa

E

ra l’aniversari d’en Marc i vam fer una superfesta, perquè el pare va dir que set anys no es fan
cada dia, oi?
Ens ho vam passar pipa. I a en Marc li van fer una pila de regals.
L’endemà al matí per anar a l’escola va voler estrenar una samarreta que li havien regalat. Era rosa
i tenia unes lletres al davant que deien: LA PAU ÉS EL CAMÍ.
Quan vam arribar a l’escola, un nen de la seva classe li va prendre el pèl:
—Mireu, en Marc és una nena. Duu una samarreta rosa de princeseta.
—No és un samarreta de princesa, ximple —li vaig dir jo—. És una samarreta de noi a qui li agrada
el color rosa, oi, Marc?
En Marc va fer que sí, tot i que no semblava massa convençut.
Vaig deixar en Marc amb els seus millors amics, en Nil i en Lluc, i me’n vaig anar a buscar la Tribu.
—Ei! Heu portat les fotografies que va demanar en Pau?
En Pau és el nostre mestre.
Tothom les havia portat i les vam estar mirant. Eren fotografies de paisatges molt xules.
—Ens quedarà un mural de primera —va dir en Saïd.
De sobte, vam sentir soroll en un racó del pati i una nena de segon va venir corrents.
—Carlota, estan ficant-se amb el teu germà.
Hi vam anar ben de pressa, però ja hi havia arribat la mestra de segon, la Roser
—Per què? Perquè porta una samarreta rosa? Quina bestiesa! No hi ha colors de nen i colors de
nena. T’agrada el rosa? Doncs és un bon color per a tu, siguis nen o siguis nena4.

8
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Vam fer que no amb el cap.
—Perquè la gent empàtica, la gent que té empatia3, té un cor molt gros. I el cor molt gros sabeu per
a què serveix?
—Per poder ser molt amics els uns dels altres.
—Exacte. Per a tenir una bona amistat cal un cor ben gros. I també cal un cor ben gros per tenir
coratge, per no quedar-se mai de braços creuats davant d’una injustícia.
—La Tribu de Camelot té COR i CORATGE!
—Ara sabeu què podríem fer? Una llista de totes les situacions que heu viscut en les quals us heu
posat en la pell de l’altre.
Però abans que tinguéssim temps de començar, vam veure el meu gat, en Merlí, que entrava sigil∙losament a la cuina, ens mirava i, d’un salt elegant, es col∙locava damunt la taula.
Vaig tenir una idea.Vaig començar a badallar i li vaig clavar un cop de colze a en Saïd, que era al
meu costat. Ell també es va posar a badallar. I aviat tota la colla badallava.
I sabeu què va passar?
Que en Merlí va fer un enorme badall. Pel que es veu, ell també té neurones mirall.

1
2
3

“Música a la panxa” (Totes les persones som diferents), Gemma Lienas. Dins d’El llibre de les emocions. Navona. 3-7 anys.
El misteri del canari robat, Gemma Lienas. Col·lecció La Tribu de Camelot. Editorial Estrella Polar. 8-12 anys.
“El vestit de la Judith” (Practicar l’empatia), Gemma Lienas. Dins d’El llibre de les emocions. Navona. 3-7 anys.
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—Que teniu son? —va dir la Rosa rient.
—No!
Cap d’ells entenia per què badallaven. I els ho
vam explicar.
—Ostres! Que interessants les neurones mirall
—va dir en Miquel.
—Molt. I sabeu per què són fantàstiques?
—Per què? —vam dir alhora.
—Perquè ens permeten posar-nos a la pell de
l’altre, i fer-nos càrrec del seu patiment o de la seva
alegria o de la seva por...
—Ja ho tinc! —vaig dir—. Com quan em faig
càrrec de com et sents de malament perquè no hi
ha ascensor per baixar a la parada del metro i no hi
pots arribar amb la teva cadira de rodes?
—Exacte —va dir ella.
—O com quan veig la gent que fuig dels seus
països en guerra i intenten arribar a altres països.
M’entristeixo, sabeu? Encara que jo no hagi de deixar
la meva ciutat, encara que jo no sigui una refugiada
—va dir l’Eli.
—Doncs sí. I d’això, de posar-se en la pell de
l’altre, se’n diu tenir empatia. I l’empatia és molt molt
molt important.
—He decidit que jo en tindré molta d’empatia —
diu en Miquel.
—Jo també —vam anar dient tots i totes.
—Genial! —va dir la Rosa—. Ser una persona
empàtica és guai. Sabeu per què?

La Carlota s’
enCORatja

—Doncs gràcies a les neurones mirall.
—Les què?
—Les neurones mirall —va dir ella—.Vosaltres sabeu que
el nostre cos està format per cèl·lules... I si no ho sabeu, aviat
ho aprendreu. Les cèl·lules del cervell es diuen neurones.
I n’hi ha unes, les mirall, que són molt especials. Es posen
en marxa quan veiem que una altra persona està fent una activitat i ens permeten sentir com si nosaltres mateixos féssim
aquesta activitat.
—O sigui, tu et talles, les meves neurones mirall es posen
en marxa i jo sento com si m’hagués tallat jo mateixa.
—Exactament.
—I això per a què serveix? —va demanar en Marc.
En aquell moment, van trucar a la porta.
—Un moment —vaig demanar—. Encara no ho expliquis,
que vaig a obrir.
Eren la Tribu, o sigui, la Mireia, en Miquel, la Berta, l’Eli i en
Saïd. Els meus amics i amigues amb els quals ja fa temps vam
muntar la Tribu de Camelot i vam començar a resoldre misteris. I el primer de tots va ser el del canari de la Rosa2.
Mentre pujaven, la Rosa ens va proposar un joc per comprovar com funcionen les neurones mirall.
—Quan la colla sigui asseguda a la taula, comenceu a
badallar tots dos, Marc i Carlota.
—I què passarà? —vaig dir.
—Doncs que les neurones mirall dels teus companys i
companyes, s’activaran, i ells també començaran a badallar.
Dit i fet. La tribu va entrar a la cuina. Tots es van asseure
al voltant de la taula. I en Marc fa fer un gran badall.
Després el vaig fer jo.
I no van passar ni dos segons que tota la colla badallava.
La Carlota s’
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La Carlota
i els badalls

ra dimarts a la tarda d’un dia de vacances i en Marc i jo érem a casa amb la Rosa, la nostra
cangura. La nostra cangura és molt molt especial: està estudiant medicina, té un canari que piula trossos
d’òperes, porta els cabells tenyits de color blau, sap imitar totes les veus del món i prepara uns entrepans calents de primera. Ah!, i a més, va amb cadira de rodes1, cosa que no resulta còmoda per circular
pel nostre barri, que té els carrers molt estrets.
La Rosa ens estava preparant uns entrepans, i el meu germà i jo la miràvem amb molt d’interès quan,
de sobte:
—Ai, ai! —va cridar la Rosa.
—Ai, ai! —vam cridar en Marc i jo.
La Rosa s’havia tallat amb el ganivet de cuina i li sortia sang del dit.
—Quin mal! —va cridar la Rosa.
—Quin mal —vam cridar en Marc i jo.
Certament, era ella qui s’havia tallat, però jo ho vaig sentir com si fos el meu propi dit. De debò. No
us ha passat mai? Em penso que en Marc havia tingut també la sensació que es tallava ell mateix.
Vam ajudar-la a netejar-se bé el dit i vaig anar a buscar una tireta al bany.
Una estona més tard, quan ja berenàvem tranquil∙lament asseguts a la cuina, vam parlar d’aquella
sensació.
—Ha estat com si m’hagués tallat jo mateixa —vaig dir.
—I tant —va fer en Marc—. M’ha fet un mal el dit quan el ganivet se t’ha clavat al teu...
—Sabeu per què us ha passat això? —va dir la Rosa.
—Ni idea.
4
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la carlota

s’encoratja
Els relats que teniu a les mans són un recurs literari perquè els infants,
joves, famílies i professionals de l’educació reflexionem sobre la
importància de construir relacions basades en el respecte, l’amistat,
la llibertat i la igualtat.
S’emmarca en el programa que impulsa la Fundació Catalana de l’Esplai:
EnCORatja’t! Una proposta educativa per promoure la igualtat de gènere
i la violència zero des del lleure.
De la mà de la Carlota viurem i coneixerem diferents personatges que
s’enfronten a situacions de discriminació i de violència. Realitats
quotidianes sobre les quals cal pensar i actuar. De nosaltres dependrà
el final de cada història.

Moltes gràcies Gemma per la teva generositat!
Igualtat per a totes i per a tots.
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