
El projecte «Contes per llegir, contes per crear» de l’Escola de Bambú de Casa 
Àsia apropa la cultura de diferents països de l’altra punta del món a les aules 

catalanes. Es tracta d’una experiència interdisciplinària que inclou la recerca 
sobre una realitat desconeguda, l’elaboració d’un relat i la seva representació 

en un format tradicional.

UN PONT 
INTERCULTURAL

E
l mes de febrer passat milions 
de persones arreu del món do-
naven la benvinguda a l’any nou 
xinès, que segons el seu horòs-
cop correspon al signe del bou. 

La celebració també es va estendre a 
Catalunya, on hi viuen més de 65.000 
persones que provenen d’aquest país 
asiàtic. Un dels epicentres de la comu-
nitat xinesa és al barri del Fort Pienc de 
Barcelona, a tocar de l’arc de Triomf. Fa 
anys que cada febrer els carrers s’om-
plen amb dracs de colors, música tradi-
cional i paradetes de menjar oriental, en 
una festa que trenca el tòpic arrelat que 
els xinesos són una comunitat molt tan-
cada. Enguany la festa ha patit restricci-
ons per causa de la pandèmia, però això 

EXPERIÈNCIA

t e x t d e víctor farradellas homs

Per iodista

o d’ESO i que es desenvolupa durant el 
curs al llarg de dos o tres trimestres. Amb 
l’objectiu concret d’escriure i explicar 
un relat sobre un país llunyà, l'alumnat 
tendeix un pont cap a cultures llunyanes 
i sovint molt desconegudes, però que al 
mateix temps, en un món globalitzat, 
conviuen constantment amb nosaltres.

El primer pas consisteix a triar un país 
de l’Àsia o el Pacífic: l’Índia, el Japó, la 
Xina, Cambodja, Indonèsia o Austràlia 
són algunes de les opcions. A continua-
ció, els grups d’alumnes han de dur a ter-
me una recerca sobre el país que han es-
collit: a poc a poc van descobrint com és 
la geografia, la llengua que s’hi parla o les 
particularitats de la gastronomia. També 
llegeixen contes populars i es familiarit-

no ha impedit que es fessin i promo-
guessin tota mena d’activitats culturals. 
Entre elles es va fer difusió del conte Lei 
y Zeren, escrit per estudiants de 3r d’ESO 
de l’IES Moisès Broggi de Barcelona en 
castellà i xinès i pensat per represen-
tar-se amb ombres xineses. La història 
incloïa topònims i gentilicis reals, i po-
dria haver passat perfectament per un 
relat tradicional xinès.

Tot plegat és resultat del projec-
te d’aprenentatge i servei comunitari 
«Contes per llegir, contes per crear», 
que impulsa l’Escola de Bambú, el pro-
grama d’educació intercultural i inclusi-
va de Casa Àsia. Es tracta d’una propos-
ta que es va crear l’any 2015 adreçada a 
l'alumnat del cicle superior de Primària 
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zen amb les tradicions pròpies de cada 
país. Per dur a terme aquesta fase, Casa 
Àsia posa a disposició de l’escola contin-
guts de la seva mediateca, a manera de 
petites maletes viatgeres, i també facilita 
el contacte amb educadors asiàtics, que 
poden impartir tallers específics.

Un cop feta la primera immersió al 
país triat, és moment de pensar en la 
història i en el format en el qual es repre-
sentarà. Dividits en grups, els alumnes 
desenvolupen el relat, fan les il·lustra-
cions i preparen els materials pertinents 
per explicar oralment la història. Amb 
l’objectiu d’aprofundir en la cultura i les 
tradicions del país triat, cada conte, se-
gons el seu origen, es representarà d’una 
manera diferent. Per al cas de la Xina, 

Els estudiants també representen en formats tradicionals els contes que han escrit, com les titelles de Java d'Indonèsia. © Imma Llort. 

Dividits en grups, els 
alumnes creen un relat, 
dibuixen les il·lustracions 
i preparen el material per 
representar el conte.

per a Cambodja els alumnes donaran 
forma al fang per crear unes figures ca-
racterístiques; en el cas d’Indonèsia es 
fan servir titelles de Java, i finalment en 
el cas d’Austràlia, ninots de drap que re-
presenten éssers mitològics del temps 
dels somnis.

Un cop acabat el conte, és moment 
de representar-lo i posar en pràctica el 
suport tradicional que han triat. L’au-
diència que escoltarà la història pot ser 
molt diversa: des de grups d’infantil o 
primària fins a casals d’avis, passant per 
centres cívics, biblioteques o agrupaci-
ons populars. Sigui com sigui, aquí del 
que es tracta és de transmetre oralment 
un relat tal com es feia fa dècades a l’al-
tre extrem del món.

per exemple, s’usaran ombres xineses; 
per als contes sobre l’Índia, els grups 
faran dibuixos warli (un estil de pintura 
tribal que pot remetre a Àfrica però que 
prové de l’Índia); en el cas de Japó s’em-
pra el kamishibai (làmines il·lustrades 
que es mostren en un teatret portàtil); 
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desenvolupat amb èxit a l’Escola Rosse-
lló Pòrcel de Santa Coloma de Grame-
net, a l’INS Barres i Ones de Badalona, 
a l’Escola Federico García Lorca de Lli-
nars del Vallès, a l’INS Bosc de Montjuïc 
(Barcelona), a l’Escola Pia de Sant An-
toni (Barcelona), a l’INS Moisès Broggi 
(Barcelona) o a l’INS Milà i Fontanals de 
Ciutat Vella (Barcelona), entre altres.

Al llarg de l’experiència els alumnes 
desenvolupen múltiples competències a 
la vegada. A l’inici, durant la fase del pri-
mer contacte amb el país triat, treballen 

Fins aquí es podria considerar que 
el projecte Contes per llegir, contes per 
crear ja hauria arribat a la seva fi, però hi 
ha escoles que han volgut posar una ci-
rereta al pastís. En alguns casos, arribats 
a aquest punt, s’ha contactat a través de 
videoconferència amb una escola del 
país escollit per tal de representar la his-
tòria creada. En aquests casos la comu-
nicació es fa en anglès i s’aprofundeix en 
l’intercanvi d’impressions entre els dos 
mons. Els alumnes catalans entren en 
una aula asiàtica i hi connecten a través 
de la història que han creat.

Un mar de contes

Aquest darrer any, a causa de les restric-
cions provocades per la pandèmia, que 
impedeixen, per exemple, que l'alum-
nat no pugui compartir la lectura dels 
contes, hi ha menys instituts que s’han 
acollit al projecte. Actualment s’està 
duent a terme a l’INS Torras i Bages de 
l’Hospitalet de Llobregat, però des del 
2015, quan va començar el projecte, s’ha 

Al llarg de les diferents 
fases del projecte, 
els alumnes treballen 
ciències socials, anglès, 
expressió visual i plàstica 
i expressió oral i escrita.

diferents aspectes de les ciències soci-
als. En el procés de documentació i en la 
redacció del conte, l’expressió escrita, i 
a l’hora d’elaborar el suport amb el qual 
explicaran la història treballen les ex-
pressions visual i plàstica, a partir de la 
interacció amb diferents materials (pa-
per, fang, tela, etc.). L’anglès també hi 
serà present (en la fase de recerca d’in-
formació i en el possible contacte amb 
una escola asiàtica) i també l’expressió 
oral, a l’hora de recitar la història.

Immersió en allò desconegut

Més enllà de ser un projecte interessant 
per la diversitat de competències que 
combina, es tracta d’una experiència 
intercultural enriquidora. D’una banda, 
l'alumnat fa una immersió en una cul-
tura que d’entrada els és estranya i des-
coneguda. Si és certa la dita que només 
podem estimar allò que coneixem, no hi 
ha millor manera de treballar el respecte 
cap al que és diferent que fent un viat-
ge de descoberta com aquest. De l’altra, 
els fills dels ciutadans nascuts en països 
asiàtics (a més de la comunitat xinesa, 
al nostre país hi ha una important pre-
sència de persones que provenen d'Àsia 
meridional, com el Pakistan o l'Índia, i 
del sud-est asiàtic) que van a l’escola 
aquí a Catalunya aprenen que no cal re-
nunciar a la tradició dels seus pares per 
abraçar la de la terra d’acollida, que la 
diversitat cultural és una riquesa de va-
lor incalculable. La integració passa per 
un acostament mutu, en ambdós sentits. 
Construir un pont facilita aquest trajec-
te, però a partir d’aquí cal treballar per-
què el trànsit sigui constant.

Si voleu ampliar la informació sobre 
l’Escola de Bambú de Casa Àsia podeu 
consultar el web https://www.casaasia.
cat/proyectos/escuela-de-bambu/ i si vo-
leu veure alguns dels contes fets en el 
marc del projecte Contes per llegir, con-
tes per crear en format pdf podeu visitar 
https://issuu.com/casaasia. •

Casa Àsia ofereix un servei de préstec de contes als centres educatius. © Imma Llort. 

Perspectiva escolar54

SOM_Perspectiva_414_v17.indd   54 14/4/21   11:37


