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SUMARI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de febrer de Frónesis, primer de l’any 2019 i segon del curs, ha 

estat coordinat per Anna Modrego Vall-llovera, recent col·laboradora en 

activitats didàctiques en el Centre d’Estudis Secundaris Joan Maragall i 

autora, així mateix, de quatre articles: John Dewey i el sistema educatiu 

japonès, L’experiment de la presó d’Stanford, L’educació emocional segons 

Rafael Bisquerra i Entén-me. La complexitat del món adolescent. A la secció 

'Lletres i pensament', a més del primer dels esmentats, hi trobem els articles 

Els símbols de l’alquímia: sofre, mercuri i sal, dedicat a les arts medievals 

encaminades a cercar la pedra filosofal; i ‘Les penes del jove Werther, segons 

Goethe, una ressenya de la immortal obra del poeta i pensador alemany. 

A més de l’interessant article sociològic d’Anna Modrego sobre 

L’experiment de la presó d’Stanford, la secció ‘Art i ciències socials’ ens 

apropa a dos enclavaments exòtics: la proposta d’un fabulós viatge a La 

ciutat perduda d’Angkor, conjunt de temples budistes completament envaïts 

per la vegetació; i L’enigma del sepulcre de Pozomoro, una revisió del valuós 

monument funerari originalment ubicat a la localitat de Chinchilla de 

Montearagón, a la província d’Albacete, en plena planície manxega.  
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La secció ‘Ciències, salut i ecologia’ compta amb dos dels articles 

redactats per Anna Modrego: L’educació emocional segons Rafael Bisquerra i 

Entén-me. La complexitat del món adolescent; completa l’apartat científic la 

ressenya d’un experiement realizat a partir d’un dels grans descobriments de 

les darreres dècades: Els descendents de l’Home d’Ötzi. L’apartat ‘Biografies i 

entrevistes’ presenta tres retrats apassionants: Nicolás de Cusa, precursor de 

la Modernidad, Mujeres directoras: Pilar Miró; i Robert Louis Stevenson: 

Doctor Jekyll & Mr. Hyde. La nostra agenda, carregada de propostes lúdiques 

i culturals, tanca aquest número febrer de Frónesis. Que en gaudiu! 

 

*** 
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JOHN DEWEY i EL SISTEMA EDUCATIU JAPONÈS 
Anna Modrego Vall-llovera 

John Dewey nascut a Burlington, EUA 

al 1859, i mor a Nova York a l’1 de juny 

del 1952. Va ser pedagog i filòsof. La 

base de la seva pedagogia és 

l’educació per l’acció, i va realitzar 

estudis sobre la socialització i 

l’educació social, els quals han generat 

una gran influència per la pedagogia 

contemporània actual. Dewey va 

realitzar unes conferències a Japó del 

1919 al 1921. Les seves innovadores investigacions pedagògiques i 

filosòfiques van tenir molt ressò a les terres japoneses, transcendint 

notablement en el camp de l’educació tots els seus valors morals, socials, i 

psicològics. Va allargar la seva estada a el Japó i a la Xina un bienni acadèmic, 

ha adquirit molta influència en el desenvolupament de la pedagogia 

progressista, creant doncs, aquest moviment (El Progressisme). 

 Durant la primera visita de Dewey a el Japó, el 1919, el moviment 

demòcrata Taishō captava tota la influència del territori, creant un impacte 

quasi nul en un panorama polític, intel·lectual i educatiu inundat d'idees neo 

confucianes, nativistes i germanes. Però la seva visita no va ser en va, ja que 

passada la Segona Guerra Mundial, l’auge de les seves idees a el Japó va 

durar més d’una dècada. Això va ajudar i/o influenciar en la modernització 

dels debats sobre reformes i punt central per la reinterpretació de la història 

educacional de preguerra de el Japó. El territori donava suport a la idea que 

els canvis polítics i ideològics matisen les definicions del que es considera 

com “coneixement educatiu”. 

 El servei nacional de transmissió (NHK), va retransmetre un programa 

titulat “La filosofia de Dewey i l’educació japonesa”. Les idees de Dewey van 

arrelar tant dins la societat japonesa, que inclús el ministeri d’educació (que 

seguia el moviment conservador educatiu), va reconèixer les idees 

innovadores i progressistes de Dewey en el “Dictionaty of Education”, i 

alguns estudiosos japonesos van fundar la “Societat John Dewey” creant 
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d’aquesta manera un fòrum per parlar de la lectura i el debat sobre la 

filosofia d’aquest. Una de les raons per les quals les sessions o conferències 

de Dewey no van tenir molt èxit ni molta audiència, va ser per dos motius, 

primer, per la complexitat del pensament i la filosofia de Dewey, i per altra 

banda, la complexitat, també, en entendre’ls, ja que en la majoria de 

conferències, no disposava de traductor/a, fent doncs, més complicada la 

tasca de comprensió de les idees exposades. Les idees de Dewey van ser 

recolzades per un grup d’estudiosos. Li donaven molt sentit a la necessitat 

que recalcava Dewey de cooperar i l'enginyeria social d’uns Estats Units 

industrialitzat. La primera tasca que s’havia de donar, era la llibertat 

individual de pensament, de lleis, i de costums, a causa del pro 

“individualisme de principis” al Japó, i les necessitats que el moviment 

democràtic s’arrelés.  

 L'apreciació optimista de Dewey en els processos naturals d’evolució 

social, era extremadament complicada per la societat japonesa, sent 

incapaços de compartir aquesta idea, però els seus “seguidors” intentaven 

mostrar aquesta idea de la millor manera, perquè pogués arribar a tota la 

societat. Una de les idees que més va costar d’arrelar va ser el pragmatisme 

de Dewey, que es caracteritza per ser la cerca de les conseqüències 

pràctiques del pensament, és a dir, és veritat tot allò que es pot portar a la 

pràctica, ja que l’ambient polític que existia era molt repressiu, i per altra 

banda, per la complexitat per part del professorat per comprendre les idees 

de John Dewey. La societat japonesa estava vigilada les vint-i-quatre, 

lògicament, el professorat japonès, també estava totalment controlat per 

l’estat, com també ho estaven les seves activitats docents. 

El canvi que provoca que les idees de Dewey tinguin tant èxit i ressò, 

va ser la modificació a  nivell de pensament polític i ideològic que va provocar 

la Post-Segona Guerra Mundial. Aquest canvi va portar a un replantejament i 

una reinterpretació del pensament de Dewey. Es va entendre l’educació com 

el motor impulsador que va portar al Japó a la guerra, però també un dels 

elements primordials i bàsics per portar la societat japonesa a ser un model 

de societat democràtica. El primer que es va fer va ser crear la Llei 

Fonamental d’Educació, la qual garantia espai per l’individualisme dins 

l’escola, i prohibia l’educació cap a un objectiu nacionalista, desmilitaritzant, 

democratitzant i descentralitzant l’educació. 
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Una gran quantitat de treballs i estudis parlan del moviment 

democràtic Taishō (l’era de l’emperador Taishō i el seu “mandat” o ideologia 

i pensament), alguns inclús (com el respectat filòsof Shibata Shingō), va 

arribar a dir que el pragmatisme era “la filosofia del moviment democràtic 

Taishō”. Dewey és entès, doncs, com un símbol progressista de protesta 

contra els ascendents tradicionalistes i el dur conservadorisme. Va adquirir el 

ressò que va adquirir, principalment, per pensaments i idees polítiques, 

ideològiques, i de revolució, que per les altres idees en si.  

Com a conclusions, després de realitzar una recerca (bastant 

dificultosa a causa de la poca informació que hi ha sobre la influència de la 

filosofia i la pedagogia de John Dewey) podem concloure que va incidir de 

manera molt profunda durant un període de vint anys aproximadament, 

però que a causa de canvis polítics i dels seus objectius de l’educació 

japonesa, la força de Dewey ha anat minvant i reduint-se molt 

significativament, fins al punt d’estar present únicament, segons Saito i Imai, 

en quatre escoles principals del saber occidental manifestades en els 

currículums teòrics educacionals del Japó actual. 

 

*** 
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ELS SÍMBOLS DE L’ALQUÍMIA: SOFRE, MERCURI i SAL 
Nerea Giménez Belmar 

El sofre i el mercuri són els dos elements que els 

alquimistes de l’Edat Mitjana i del Renaixement 

tenien com a principal símbol de sengles forces 

creadores primàries de la natura. El fet que 

totes dues substàncies tinguessin la capacitat 

d’actuar com a metalls i, al mateix temps, 

presentessin característiques pròpies d’un 

element líquid i volátil, feia pensar que 

pertanyien tant a la categoría de “cossos” com a 

la d’”esperits”. Així mateix, al sofre se l’hi associaven els atributs de la 

masculinitat, doncs té un carácter “fogós” –facilita la combustió– i al mateix 

temps té la facultat de fixar i acolorir al “femení” i “volàtil” mercuri. 

El sofre presentava pels alquimistes dos aspectes aparentment 

contradictoris: per una banda actuava com a causa formal que determinava 

la cristallització de la matèria o cos que s’havia de transmutar; per tant, i com 

a extensió d’aquesta propietat, el sofre també determinava la fragilitat o la 

duresa de la matèria informada. Però, per l’altra banda –i en tant que 

substància “fogosa” i lligada simbòlicament al món infernal– el sofre es 

constituia en un obstacle per la “purificació”, doncs en tant que no es diluia 

per complert, la cristallització de la matèria no es podia manifestar com la 

causa creadora de la nova forma “noble”, producte de la transmutació. 

 El caire “femení” que els alquimistes atribuïen al mercuri venia donat 

per la seva capacitat d’“amalgamar-se” o “fusionar-se” amb altres metalls, 

com l’or i la plata. Aquesta “ànsia” del mercuri ordinari per assimilar-se amb 

els metalls nobles hauria donat com a fruit la capacitat que presentava 

l’element a l’hora de formar una “amalgama mercurial” que havia servit per, 

a partir de la seva unió amb l’or, “dorar” altres objectes metàl·lics. 

Posteriorment, el mercuri podia ser eliminat de l’amalgama per l’acció del 

foc i quedava tan sols l’or. Així mateix, per mitjà d’un rentat amb mercuri 

podia netejar-se l’or, eliminant els altres minerals impurs. En aquest exemple 

artesà s’aprecia perfectamente el sentit del lema alquímic “solve et coagula”, 

així com el paper purificador encarnat per l’anomenat “foc espiritual”. 



 10 

 Pel que fa a la fusió dels diferents elements alquímics, la més 

important ve donada pel fet que de la perfecta unió del mercuri i el sofre 

s’havia d’obtenir l’or viu. Cal dir, però, en un altre aspecte, que per als 

alquimistes cada metall consistia en tres components essencials: sofre, 

mercuri i sal: “Doquiera que haya metal, hay azufre, mercurio y sal… Es decir: 

alma, espíritu y cuerpo”, afirmava sense embuts Basilius Valentinus, 

l’alquimista alsacià del segle XIV. Per a l’ésser humà, la sal no és tan sols un 

element present en el seu cos com a figura externa i visible que forma part 

integrant de la seva persona, sinó que també forma part del seu psiquisme i, 

com a tal, presenta un doble aspecte: per una banda exerceix coma a límit i, 

per l’altra, esdevé tot un símbol. En definitiva, el sofre determina la 

calcinació, el mercuri l’evaporació i la sal és la cendra que resta un cop 

finalitzat el procés: la seva funció és retenir l’esperit “volátil” de la matèria. 

Bibliografia.- BURCKHARDT, Titus: Alquimia; traducció d’Ana María de la Fuente. 

Barcelona: Plaza & Janés, 1976; pp. 163-173. 

*** 
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‘LES PENES DEL JOVE WERTHER’, SEGONS J. W. GOETHE 
Jordi Puigdomènech López 

Ara fa més d’una década, 

Tusquets Editors va publicar una 

excel·lent traducció catalana a 

càrrec de Manel Pla de Die Leiden 

des jungen Werther (1774), la 

genial obra de Johann Wolfgang 

von Goethe, en la que va saber 

plasmar el fervor romàntic del 

moviment “Sturm und Drang” 

(“Tempesta i Empenta”). Les 

passions violentes i arraujades del 

jove Werther composen el perfil del prototip del romàntic, amb les seves 

il·lusions frustrades i la desesperança conseqüent. 

Redactada en estil epistolar, la novel·la recull fragments de cartes 

escrites per Werther al seu amic Guillem, en les que explica la seva arribada a 

la petita població de Wahlheim, buscant repòs, i queda fascinat pel paissatge 

i per l’impacte de la natura en el seu esperit sensible. Un dia Werther coneix 

Carlota, una jove de gran bellesa i l’amabilitat i la dolçor d’un àngel. El noi 

queda embadalit amb Carlota, però ella ja està compromesa amb Albert, un 

home que és tot un cavaller, gentil i bona persona. Werther s’enamora 

profundament de Carlota, però els seus principis morals –i l’afecte que sent 

vers tots dos- impedeixen que gosi interposar-se entre la parella. La situació 

creada enfonsa Werther en un estat depressiu, del que tracta de fugir 

demanant un canvi de destí, que consisteix en acceptar un càrrec d’ajudant 

d’embajador lluny de Wahlheim. 

 Però la seva estada amb l’embaixador resulta insuportable per a 

Werther. L’embaixador és un home groller i repulsiu, que no obstant això 

gaudeix de gran prestigi i consideració social. En canvi, Werther és tractat per 

la societat com un personatge secundari, insignificant, doncs el que vol 

tothom és congraciar-se amb la influent figura del embaixador. Aquesta 

desagradable situació acaba quan el jove Werther decideix abandonar el 

càrrec i retornar a Wahlheim, on tornarà a retrobar-se amb Carlota i Albert, 
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que ja s’han casat. La nova situació agreuja el patiment 

de Werther, que sent que estima Carlota encara més 

que abans. 

La desesperació de Werther, expresada en les 

cartes que remet al seu amic Guillem, estan farcides 

d’amargor i dolor de l’ànima; un sentiment malaltís 

característic de bona part del romanticisme del segle 

XIX, que culminarà en una tragèdia final. La influència 

de l’obra, tant a nivell social com literari, va resultar ser 

immensa. Tot i que ja s’ha esmentat que la novel·la té elements 

autobiogràfics, el fatal desenllaç patit pel jove Werther no va ser, 

evidentment, el mateix que tingué el seu autor, Johann Wolgang Goethe, 

que va viure fins els vuitanta dos anys d’edat. 

Bibliografía.- GOETHE, G. W.: Les penes del jove Werther. Barcelona: Tusquets, 2002. 

 

*** 
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L’EXPERIMENT DE LA PRESÓ D’STANFORD 
Anna Modrego Vall-llovera 

Quan sentim el nom d' "Stanford" 

acostumem a pensar en la prestigiosa 

Universitat d'Stanford, no en una 

presó. I d'això és del que tracta 

aquest article, d'un experiment 

psicològic que es va realitzar en 

aquesta universitat pel psicòleg Philip 

Zimbardo (23 de març del 1933, a 

Nova York). Philip Zimbardo és un dels 

psicòlegs socials més importants i reconeguts actualment. Les seves 

investigacions es basen en el comportament de les persones i com aquest 

pot variar en funció de diferents factors, un d'ells, el context i les situacions 

socials de cada persona. 

L'experiment, que es va realitzar el 1971, a la Universitat d'Stanford, 

tenia com a objectiu poder estudiar la influència de l'entorn social sobre el 

caràcter i les accions d'una persona, podent demostrar, d'aquesta manera, 

com les situacions socials tenen el poder d'influir de manera important, en el 

comportament de la persona. Zimbardo es plantejava molt si el domini i la 

submissió en una relació entre dues o més persones podia arribar a 

influenciar en el seu comportament i la seva manera de fer i actuar. Es 

preguntava si era bo, si existien persones únicament bones, i persones 

únicament dolentes i etiquetades com a tal per poder "diferenciar-les" de la 

gent "normal", i a conseqüència, bona. Volia demostrar com l'ésser humà 

"bo" podia arribar a corrompre's i actuar amb males accions si tenia el poder 

a les seves mans. 

Així doncs, l'experiment consistia en que vint-i-quatre estudiants 

homes joves en les mateixes condicions i sense diferències físiques i/o 

psíquiques, la majoria blancs, i de classe mitjana (a canvi de quinze dòlars al 

dia) passessin diversos dies tancats al soterrani de la Universitat d'Stanford, 

ambientada com una presó real. Aquests vint-i-quatre homes es van dividir, a 

sorteig, en dos grups, els carcellers (els quals dominaven sobre dels presos), i 

els presos (que vivien sota la submissió dels carcellers). Per tal de ser un 
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experiment el màxim de real, Zimbardo va introduir-hi la despersonalització 

dels voluntaris, eliminant la característica de l'ésser humà: ser únics. Això ho 

va aconseguir a través d'uniformes i ulleres 

fosques en el cas dels carcellers, i roba de 

reclús amb el número brodat per als presos. 

També es van representar les 

detencions, identificacions i empresonament 

dels presos per fer el procés més real encara, i 

se'ls hi va encarregar als carcellers la funció de 

controlar el seu comportament, fer que els 

presos se sentissin incòmodes, privats de 

privacitat i llibertat, i subjectes al comportament dels carcellers. Aquest 

experiment va tenir una durada de 6 dies, ja que el nivell de perversió i abús 

de l'autoritat dels guàrdies cap als presos era totalment descontrolable, per 

això van haver d'interrompre i aturar-lo. 

El primer dia de l'experiment no es van mostrar massa canvis en 

l'actitud ni comportament dels voluntaris, la calma semblava romandre en 

aquella presó. Tant els carcellers com els presos se sentien totalment 

apartats del paper que els hi havia tocat, de fet, algun pres li va costar un 

parell de dies més acostumar-se i acceptar el seu paper de submissió i 

pèrdua de poder. Però, en finalitzar el primer dia, les conductes que més 

havien canviat, van ser les dels guardians, mostrant conductes abusives que 

van arribar a convertir-se en sàdiques. 

Una de les normes que s'havien imposat abans de començar 

l'experiment era que els carcellers no podien fer mal físic als presos, així que 

van començar a maltractar-los psicològicament. Com? Identificant i cridant 

als presos pels números que portaven a la roba, sense nomenar els seus 

noms, els despullaven, els obligaven a fer flexions, se’ls hi negava el menjar, 

se’ls obligava a dormir a terra, els hi feien empentes, travetes i sacsejades 

cada vegada més freqüents, els enviaven a confinament solitari, i inclús els 

obligaven a fer les seves necessitats en galledes. 

Aquest maltractament psicològic va causar desordres emocionals en 

els presos, però ni això va fer que els estudiants abandonessin l'experiment, 

només uns quants ho van fer. La BBC, al 2011 va realitzar una entrevista a 
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Philip, quan feia quaranta anys d'aquest experiment, en aquesta entrevista 

ell va comentar "El primer dia que van arribar, era una petita presó 

instal·lada en un soterrani amb cel·les falses. El segon dia ja era una veritable 

presó creada en la ment de cada pres, i de cada guàrdia". De fet, durant 

molts dies, els voluntaris i els investigadors que estaven observant les 

conductes dels estudiants trobaven del tot normal el que estava passant, 

consentin-ho, cap va entrar en si i va reconèixer la importància d'aturar 

aquell experiment fins al sisè dia, quan la situació s'havia excedit i estava 

totalment fora de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon dia els presos, en vista de les actuacions dels carcellers, i adonant-se 

de la seva condició en desavantatge, es rebel·len contra els guàrdies, posant 

tots els llits contra la porta per tal que els guàrdies no poguessin entrar. 

Aquests, "pal·lien" la petita rebel·lió amb el gas dels extintors, des d'aquell 

moment, la relació entre guàrdies i reclusos era totalment asimètrica, el 

poder requeia en mans dels carcellers, que actuaven en conseqüència, i els 

presos reconeixien la seva situació d'inferioritat, generant, doncs, una 

dinàmica entre els estudiants, de domini i submissió. A partir d'aquell 

moment, l'experiment fa un gir i els voluntaris deixen de ser simples 

estudiants. 

A partir d'aquell dia, les vexacions eren constants, reals i "normals" 

cada dia, fent doncs, cada vegada més real, també, el rol dels voluntaris. Les 

conseqüències que va tenir aquest experiment van ser reals. L'experiència 

traumàtica que els hi va causar els voluntaris, va crear una empremta 
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psicològica en ells molt important, molts encara els hi costa reconèixer i 

parlar del que van viure i com es van sentir dins la presó. Molts, inclús, se’n 

penedeixen de la seva participació en l’experiment. No va tenir un efecte 

massa positiu entre la societat d'Estats Units, ja que consideraven que no era 

un experiment moral per les repercussions que havia creat, sobretot en els 

voluntaris presos. 

Aquest experiment fa 

pensar sobre la naturalesa de la 

humanitat. En la presó 

d'Stanford, qualsevol persona 

occidental de classe mitjana, 

considerada bona, podia arribar 

a corrompre's a causa del poder, 

només feia falta l'anonimat, i la 

despersonalització per destruir la 

convivència en la civilització que 

coneixem. Les relacions sanes i 

equilibrades no hi tenien cabuda en aquest experiment, només existien 

persones que interpretaven normes, i s'encasellaven en el paper que se li 

havia atorgat, portant-lo a l'extrem.             

La conclusió que en va extreure Philip Zimbardo donava resposta a 

l'objectiu que tenia l'experiment: estudiar la influència de l'entorn social 

sobre el caràcter i les accions d'una persona. Zimbardo va concloure de 

manera afirmativa que la situació influeix en la conducta humana, i per tant, 

posar a persones bones, en el lloc de persones dolentes, les torna dolentes, 

arribant a la conclusió que tothom és potencialment dolent o sàdic depenent 

de la situació amb la qual es trobi: "l'estudi ens diu que la naturalesa humana 

no està totalment sota el control de què ens agrada pensar com "lliure albir", 

sinó que la majoria de nosaltres podem ser seduïts per comportar-nos d'una 

manera totalment atípica respecte al que creiem que som", va comentar 

Zimbardo en l’entrevista al 2011 amb la BBC. 

Per Zimbardo la maldat no és quelcom que s’atribueix en exclusiva a 

algú de “naturalesa mesquina”, sinò que gran part de la seva explicació ve 

donada pel context en el que ens trobem i movem. L’experiment, doncs, ens 

ensenya que quan renunciem a la possibilitat de qüestionar les normes, les 
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ordres… quan ens convertim en dictadors, o en esclaus voluntaris. Així doncs, 

podriem considerar-nos esclaus voluntàris de la política i el funcionament de 

la societat? 

Bibliografia.- Martínez, G. G. (2018) Investigació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), Philip Zimbardo: Biografía de este psicólogo social. Extret el 10 de 

desembre del 2018 de: https://psicologiaymente.com/biografias/philip-zimbardo  

Triglia, A. (2018). El Experimento de la Prisión de Stanford de Philip Zimbardo. Extret el 

10 de desembre del 2018 de: https://psicologiaymente.com/social/philip-zimbardo-

experimento-prision-stanford  

Zimbardo, P. G. (2011). El Efecto Lucifer: el porqué de la maldad. Barcelona: Espasa. 

https://explorable.com/es/experimento-de-la-carcel-de-stanford.   

*** 
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ANGKOR, LA CIUTAT PERDUDA 
Sergi Costas 

 

A partir dell segle IX va florir a Cambodja el conjunt de temples i palaus 

d’Angkor, centre neuràlgic de l’Imperi Khemer. Aquest imperi va controlar un 

territori del sudest asiàtic que abastava des del mar de la Xina fins el Golf de 

Bentgala, a l’Índia. L’enclau fou conegut al segle XV pels primers misioners 

espanyols i portuguesos, però fou el naturalista francés Henri Louhot qui va 

donar a conèixer al món aquests impresionants temples, l’any 1859. 

El primer rei Khemer sembla que va ser Jayavarman II, qui va 

començar el seu regnat l’any 802. Anteriorment, els territoris Khemers 

havien estat governats pel rei de Java. Els successors de Jayavarman II van 

enfortir el culte a la deesa Shiva, ritual que enfonsava les seves arrels a 

l’Índia. Anys després, el rei Suyavarman II va construir el temple d’Angkor al 

nord del llac Tonlé Sap, a les rodalies de l’actual ciutat cambodjana de Siem 

Riep. Les representacions que apareixen en els murs i en bell mig del temple 

están dedicades a diversos déus hinduistes. A partir del segle XIV ja no es van 

contruir més edificacions a la zona, possiblement a causa d’una sequera que 

va minvar de manera notable el poder de l’Imperi Khemer. 
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Així doncs, a partir del segle XIV la història d'Angkor i del mateix Imperi 

va entrar en una situació de franca decadencia i progressiu abandonament. 

No s'ha conservat res de les construccions que s'haurien pogut aixecar 

després del segle XIV, doncs aquestes ja no es van fer amb pedra com les 

anteriors, sinó amb fusta, material que es va malmetre ben aviat degut a la 

humitat de l’entorn. Entre el 1351 i 1357 la capital cau en mans dels Tai. Poc 

després els Khemer van aconseguir recuperar el poder, però malgrat tot la 

decadència es va mantenir i esdevingué crònica. El 1431 el territori és 

novament ocupat pels Tai, i el país passa a dependre d'Ayutthaya, la capital 

del Regne tailandès. Aquesta pot ser la data que marca la fi d'Angkor. 

La importància de les zones millor comunicades, com Phnom Penh, va 

fer que la capital es traslladés definitivament a aquesta ciutat, el 1434. 

Angkor es manté des de lllavors amb més o menys vitalitat fins al segle XVI, 

moment a partir del qual les seves runes van començar a ser envaïdes per la 

vegetació, dotant el conjunt arquitectònic d’un atractiu natural únic al món. 

De fet, visitar Angkor és més una experiència onírica que no pas una vivència, 

doncs passejar entre aquestes imatges i construccions embolcallades de 

verdor és més propi d’un somni que no pas de la vida real. Ara mateix –i des 

de ja fa alguns segles– el conjunt arquitectònic d’Angkor es manté gràcies a 

la tasca voluntària i silenciosa d’una comunitat de monjos budistes.  

Bibliografia.- AA.VV.: “Desde los Andes hasta Camboya”, a la revista Muy Historia, nº 

63. Barcelona, abril de 2015.   

*** 
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L’ENIGMA DEL SEPULCRE DE POZOMORO 
Sergi Costas 

Als darrers anys poques peces 

arqueològiques han reunit més experts al 

seu voltant com el sepulcre de la Torre 

de Pozomoro, monument funerari 

originalment ubicat a la localitat de 

Chinchilla de Montearagón, a la província 

d’Albacete, en plena planície manxega. 

Actualment, degut al seu trasllat, el 

sepulcre pot ser visitat al Museo 

Arqueológico Nacional de España, a 

Madrid. En el sepulcre situat en el 

context d’aquesta obra arquitectònica 

del segle VI a.C. en forma de torre, tal i 

com indica el seu nom, es veu 

representat l’estrat social del difunt que 

va ser objecte d’un enterrament ritual, 

on apareix envoltat de figures zoomorfes relacionades amb el més enllà i 

amb les divinitats totèmiques pròpies de l’època, com era habitual en els 

personatges rellevants de la societat ibèrica d’aquell temps. 

 La notable riquesa arqueològica del conjunt fa pensar als experts que 

fins i tot és possible que el personatge en qüestió a qui se li havia dedicat un 

monument funerari d’aquesta categoria devia de ser un rei, que després de 

morir hauria estat incinerat juntament amb els seus objectes personals més 

habituals. Entre els relleus més destacats dels que apareixen a la Torre de 

Pozomoro, cal assenyalar els que es mostren a la cara Est, on hi ha reflectit el 

que deuria de ser una banquet o convit amb motiu d’una celebració. A la 

dreta d’aquest relleu ubicat a la cara Est del sepulcre hi podem trobar una 

mena de monstre que sosté un ganivet, i que sembla tenir la intenció d’oferir 

en sacrifici el personatge que figura dintre d’una gran caldera. A l’esquerra 

del relleu hi apareix un déu infernal de doble rostre, assegut en un tron, que 

subjecta un porc senglar amb una mà, mentre que amb l’altra hi sosté un bol 

en el que hi ha una figura humana en trànsit de ser devorat pel dimoni. 
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 L’obra té els seus orígens en sepulcres neohitites. Està construït en 

pedra amb carreus isòdoms. Posseeix un basament de tres graons, un relleu 

en les quatre cantonades, un nou basament, un segon cos, una fila de lleons i 

acaba en forma piramidal, que simbolitza el màxim d'energia que necessita el 

cos per anar al més enllà. El sentit turriforme és el de l'arbre de la vida, unint 

la part terrenal amb la celeste. És la referència de l'home a la Terra i, un cop 

més, en el més enllà.  

 

Els lleons formen un bloc adossat al sepulcre. Apareix el lleó amb les 

gargamelles obertes. El lleó és un animal de signe positiu i caràcter solar. És 

un símbol de protecció que defensa el cos i les cendres. El referent és el toro 

alat del món mesopotàmic. En tenir les gargamelles obertes, el lleó té sentit 

de monstre encarregat de purificar les ànimes en els paradisos. En resum, en 

els relleus es donen unes iconografies segons les cares següents: 

I/ Una copa amb un personatge dins d'ella. Representació de toros i plantes. 

Es poden distingir une sèrie de treballs d'Hèrcules (o Heracles), el qual vol dir 

que el sepulcre estaria dedicat a un heroi ibèric que, com va ser el cas 

d’Hèrcules, mitjançant els seus treballs va salvar a la humanitat. Hi apareixen 

el treball dels bous, el de matar la Hidra de Lerna. Els déus hi són mitjançant 

una persona sedent alada, que té a les mans l'arbre de la vida. 



 23 

II/ Segueixen apareixent els treballs d'Heracles, amb la representació d'ocells 

que volen sobre un arbre. Apareix un senglar bicèfal i un cuc amb cap humà, 

aquí s'ha vist un porc ibèric o senglar (abans esmentat) com al·lusió a l'animal 

que ajuda al difunt en l'anada al més enllà. El porc senglar enfonsa el seu 

musell a la terra i de les entranyes s'alimenta dels cucs que treu; es veu la 

defensa de l'ànima. El cuc representa la figura diabòlica. 

III/ A la cara Est figura el relleu abans esmentat com a "banquet", que mostra 

a diversos éssers d'aspecte monstruós. A la dreta, un d'ells porta en una mà 

un ganivet, alhora que toca amb l'altra un cap humà que sobresurt d'una 

caldera, el qual està sobre el que sembla un foc. A la part esquerra del relleu 

se situa, entronitzat, un altre d'aquests éssers, que apareix amb doble cap i 

llengües bífides, i que sembla disposat a engolir a un humà en una altra 

caldera, que sosté a la mà dreta. Amb l'esquerra agafa la pota d'un senglar 

mort, estès cap per amunt sobre una taula. Al centre de la composició, un 

tercer ser li ofereix a l'anterior un altre bol. 

Bibliografia.- PENA, Íria: “Un enigma tallado en piedra”, a la revista Muy Historia, nº 

63. Barcelona, abril de 2015.   

*** 

 

Relleu anomenat “el banquet o el convit” 
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L’EDUCACIÓ EMOCIONAL SEGONS RAFAEL BISQUERRA 
Anna Modrego Vall-llovera 

Rafael Bisquerra va néixer l’11 de febrer del 

1949 a Artà (Mallorca), és Catedràtic en 

Orientació Psicopedagògica, està llicenciat en 

Pedagogia i Psicologia, i és fundador i primer 

director del GROP (Grup de Recerca en 

Orientació Psicopedagògica), des d’on ha 

impulsat les Jornades d’Educació Emocional 

(JEE) que se celebren anualment en la 

Universitat de Barcelona, i és director de 

diferents Postgraus i màsters de la Universitat 

de Barcelona. La seva orientació i cap on 

enfoca la majoria de la seva recerca, és en 

l’educació emocional. Ha creat moltes publicacions, però en aquest article 

ens centrarem, sobretot en el seu llibre: Educación emocional. Propuestas 

para educadores y familias. 

 Com diu Bisquerra, i penso que tots hi estarem d’acord, no hi ha una 

definició exacta i breu del concepte d’educació emocional, aquest s’emmarca 

en una conceptualització molt àmplia, tot i això, Bisquerra s’atreveix a 

resumir l’educació emocional com “procés educatiu, continu i permanent, 

que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement 

indispensable del desenvolupament cognitiu, construint ambdós els 

elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral (...) tot 

això té com a finalitat, augmentar el benestar personal i social.” 

 Per què “procés continu”? Doncs perquè considera que l’educació 

emocional hauria d’estar present, no només en el currículum acadèmic 

ordinari, el qual no atén del tot aquesta necessitat social, sinó que també 

hauria d’estar present en la formació permanent al llarg de la vida.  I per què 

s’hauria d’atendre en el currículum, i al llarg de tota la vida? Doncs perquè té 

un enfocament del cicle vital,  el qual atén psicopedagògicament aquells 

conflictes que succeeixen al llarg de la vida, i que ens afecten al nostre estat 

emocional. Els infants i joves en la transferència de la infància a l’adultesa 

necessiten eines, recursos i estratègies per poder afrontar-se a diferents 
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situacions amb les quals es pot trobar, i l’educació emocional, té aquest 

objectiu entre molts d’altres, el de capacitar i desenvolupar les competències 

emocionals a totes les persones (consciencia, autonomia i regulació 

emocional, competències socials, habilitats de vida i benestar, etc). 

 L’educació emocional requereix un procés de contínua pràctica, i 

precisament per això es planteja que s’iniciï en els primers moments de vida 

de l’infant, acompanyant-lo al llarg de tot el cicle vital, i ajudant-lo a fer les 

transicions de la vida. Un altre dels seus objectius és el fet de prevenir, es diu 

que els pensaments i comportaments autodestructius que podem arribar a 

tenir són a causa d’aquesta manca de control emocional, que poden acabar 

amb “consum de drogues, conducció temerària, anorèxia, comportaments 

sexuals de risc, violència, angoixa, ansietat, estrès, depressió, suïcidi…”. 

 L’educació emocional també es proposa el desenvolupament humà, és 

a dir, el desenvolupament integral de la personalitat de l’individu 

(desenvolupament personal i social) incloent-hi el desenvolupament de la 

intel·ligència emocional, fomentant actituds positives pel que fa a la vida, les 

habilitats socials, l’empatia, etc. Per tal de deixar clars els objectius de 

l’educació emocional, abans de continuar amb aquest article, de manera 

resumida, i segons Bisquerra, els principals objectius de l’educació emocional 

els podem resumir en aquests nou temes: 

1. Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions. 

2. Identificar les emocions dels altres.  

3. Desenvolupar l'habilitat de controlar les pròpies emocions.  

4. Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives. 

5. Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives. 

6. Desenvolupar una major competència emocional. 

7. Desenvolupar l'habilitat d'automotivar.  

8. Adoptar una actitud positiva davant la vida.  

9. Aprendre a fluir.   

 



Els quals poden derivar a objectius més específics, en funció del context 

d’intervenció, com ara: 

1. Desenvolupar la capacitat per controlar l'estrès, l'ansietat i els estats 

depressius.  

2. Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu.  

3. Potenciar la capacitat per ser feliç.  

4. Desenvolupar la capacitat per diferir recompenses immediates en 

favor d'altres de més nivell però a llarg termini. 

5. Desenvolupar el sentit de l'humor.  

6. Desenvolupar la resistència a la frustració. 

Per tal d'introduir de manera breu el concepte d'intel·ligència emocional 

mencionat anteriorment, podem dir que és un concepte que sorgeix de 

Salovey i Mayers (1990) consistint en l'habilitat per controlar els sentiments i 

les emocions, i utilitzar els coneixements per dirigir els pensaments i accions 

d'un mateix. Aquest concepte  s'arriba a difondre gràcies a Goleman (1995). 

Segons aquests primers (1997) "la intel·ligència emocional inclou l'habilitat 

de percebre amb precisió, valorar i expressar emoció; l'habilitat d'accedir i/o 

generar sentiments quan faciliten pensaments; l'habilitat de comprendre 

l'emoció i el coneixement emocional, i l'habilitat per regular les emocions per 

promoure creixement emocional i intel·lectual". 

 Reprenent al concepte d'educació emocional, Bisquerra aclareix que 

suposa passar de l'educació afectiva a l'educació de l'afecte. Entenem 

l'educació afectiva tot allò que suposa educar posant afecte en el procés 

educatiu, en canvi, amb l'educació de l'afecte ens referim a educar aquest 

afecte, és a dir, aportar coneixements a escala teòrica i a escala pràctica 

sobre les emocions i tot el que les envolta. Bisquerra suggereix (segons les 

seves investigacions) que per augmentar la felicitat el que es pot fer és 

millorar les relacions socials, trobar una feina que sigui intrínsecament 

satisfactòria, mantenir bones relacions i un bon clima de treball amb els 

companys de la feina, aprofitar el temps lliure de manera que ens sentim 

plens i satisfactoris, i sobretot, conservar la salut. 
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Bisquerra ens dóna unes "pautes" de com millorar tot el que s'ha 

comentat anteriorment, i és que per millorar les relacions socials, Bisquerra 

proposa el desenvolupament de les habilitats socials, que pot incidir, també, 

en la vida familiar, el matrimoni/parella, els amics, els companys de feina, els 

veïns, i totes les relacions que puguem tenir en general al llarg de la vida, i 

com ho fem? Hem de començar pel que és més bàsic per anar construint i 

anar desenvolupant aquestes habilitats. Per fer-ho, hem de començar 

escoltant a l'altre, és molt important l'escolta, i sobretot, l'escola activa, 

acompanyant a l'altra persona, entenent-la, parafrasejant-la... També podem 

saludar i acomiadar-nos de les persones, donar les gràcies, manifestar el 

nostre agraïment, demanar perdó, tenir paciència, dialogar si ens trobem 

amb algun problema, bàsicament són accions quotidianes habituals que ens 

ajudaran a relacionar-nos més amb la gent, i ells amb nosaltres, ja que 

mostrarem una actitud agradable i pròxima. Una vegada adquirides aquestes 

habilitats, podem fer un pas endavant i realitzar altres actituds, com 

respectar als altres apreciant les diferències individuals i col·lectives, 

practicar la comunicació expressiva per tal de poder iniciar i mantenir 

converses, expressant els nostres pensaments i sentiments de manera clara, 

compartir emocions profundes (que no és tasca senzilla), i sobretot, ser 

assertius, manifestant de manera clara, sincera i especialment respectuosa, 

les pròpies opinions, pensaments, emocions, creences, podent defensar els 

nostres drets, i alhora els drets, sentiments, i opinions dels altres. 

Pel que fa al treball satisfactori, Bisquerra comenta (amb molta certesa 

i veritat), el treball i millora de l‘orientació professional de manera holística 

amb la persona, entenent la seva complexitat, tenint en compte el context 

de la persona i tot el que l’envolta, i la seva individualitat, per poder arribar a 

la satisfacció professional. Per altra banda, si parlem del tema de la salut, el 

podríem considerar com el requisit per excel·lència per al benestar 

emocional. Sense salut no tenim res, i precisament per això hem de tenir 

present i treballar el tema de la salut com a element essencial en l’educació 

emocional. Els continguts de l’educació emocional, per tal de resumir els 

estudis de Bisquerra, podem dir que tracten el coneixement de les pròpies 

emocions i les dels altres, el control d’aquestes, les emocions com a motor 

automotivacional, potenciar les emocions positives intentant pal·liar les 

emocions negatives que poden ser perjudicials per la persona, i la 
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transferència d’aquests coneixements en el nostre dia a dia, en les nostres 

relacions familiars, en la feina, en la vida social, etc. 

Per finalitzar aquest article, Bisquerra conclou amb els efectes i 

resultats positius que provoca el fet de treballar l'educació emocional durant 

tota la nostra vida com ara: l'augment de les habilitats socials i d'unes 

relacions interpersonals més satisfactòries, reforçament i millora de 

l'autoestima, disminuint d'aquesta manera els pensaments autodestructius, 

disminució, també, de l'índex de violència i agressions, menor nombre 

d'expulsions a classe, conductes antisocials, i millora del rendiment acadèmic 

i l'adaptació escolar, social, i familiar. També es disminueix la tendència o 

iniciació en el consum de drogues, la tristesa i depressions, l'ansietat i 

l'estrès, i desordres alimentaris. Per tal que reflexionem i que li podem donar 

una volta al tema exposat per Bisquerra i en aquest article, vull llençar una 

pregunta a l'aire, consideres, estimat lector, que és important introduir 

l'educació emocional dins, no només, del currículum acadèmic, sinó 

introduir-lo i treballar-lo, també, durant el llarg de la nostra vida? 

Bibliografia.- BISQUERRA, Rafael (Coord.): Educación emocional. Propuestas para 

educadores y familias. Bilbao: Desclée de Brower, 2011. 

- Bisquerra, Rafael (2018). Imatge extreta i text recuperat el 4 de Desembre de 

2018, de la web: http://www.rafaelbisquerra.com/ca/ 

*** 
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‘ENTÉN-ME’. LA COMPLEXITAT DEL MÓN ADOLESCENT 
Anna Modrego Vall-llovera 

Us enrecordeu, de quan teníeu 16 

anys? Tot el que vàreu sentir, el que 

vau ser i el que vau fer fins als 18 anys? 

Us va resultar una tasca senzilla? 

Sembla que quan ho pensem, 

estiguem molt sensibilitzats i siguem 

molt conscients del tema, que tothom 

en siguem experts, però quan es tracta 

d'educar a adolescents d'aquestes edats, se'ns oblida “tot allò que sabem” i 

sobretot, que nosaltres també ho hem estat. La complexitat del món de 

l’adolescència passa quasi desapercebuda per a l’ull dels adults. Ser un/a 

adolescent és difícil, sí, i més en els temps que corren. Se’ls brinden 

centenars de novetats per provar, creant-los la necessitat de descobrir, 

d'experimentar, de sentir-se grans i ser tractats com a tals, i no hem d’evitar-

ho. Els i les adolescents donen molta importància al com es veuen i com els 

veuen, a com es viuen i se senten entre uns i altres. Les emocions i impulsos 

els tenen a flor de pell, i molts cops aquest instint tan bonic, queda silenciat 

pels adults. Aquests hauríem de fer la tasca d’observar, de viure en segona 

perspectiva de l’alumne, podent-lo conèixer i poder saber com se sent, 

realitzant una funció d’acompanyament al llarg d’aquest viatge, empoderant-

lo i fent-lo partícip del seu procés educatiu i maduratiu. 

Ortega i Crossera (1999 i 2001 respectivament), deien que se li ha de 

donar importància a la mirada de les persones adultes cap a elles i ells, i 

sobretot, aquelles que han d’educar-los, en tots els àmbits, professors/es, 

educadors/es socials, professionals que hagin de fer amb l’alumne/a alguna 

intervenció… I li donen aquesta importància perquè consideren que és molt 

diferent actuar davant aquest/a adolescent si el/la consideren un problema, 

en comptes de considerar-la una persona en ple procés educatiu. Tornant al 

tema dels impulsos i les emocions, si més no, no hem d'oblidar que no 

podem conviure amb altres persones, actuant impulsivament i de manera 

extremadament emocional. Hem de fer-los entendre i a poc a poc submergir-

los en la comprensió de la gestió de les seves pròpies emocions, i amb això 
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no ens estem referint a evadir i prescindir del que un sent, sinó a saber com 

controlar certs impulsos provocats per aquestes emocions. I aquí el "per 

què" d'aquest article, conseqüent amb la necessitat de comprendre, des de 

la vida en societat i l’educació, la complexitat d’aquesta etapa 

emocionalment tan potent. 

L'adolescent està en plena construcció del seu ser, i hem d'acceptar 

que l'ésser humà és influenciable per naturalesa, i que en aquesta etapa, la 

influencia és molt més propensa, modificant aspectes del nostre pensament, 

de la nostra manera de ser i de la nostra identitat. Els estímuls externs, 

anuncis, models a seguir, revistes, pel·lícules, televisió..., no paren 

d'aparèixer en el nostre dia a dia, i van aposentant-se en les ments dels i de 

les nostres adolescents, influenciades també pels seus companys i 

companyes. Anna Carpena, en un monogràfic a Education Talks sobre la 

importància de treballar l'educació emocional, considerava que ens 

trobàvem en una cultura violenta totalment normalitzada. Carpena diu que 

"la cultura té la qualitat d'arribar-nos com a valor, i en aquest moment ens 

està inestabilitzant (...) i tot això té un impacte en el cervell del nen o nena". 

Anna Carpena considera que és important treballar aquesta educació 

emocional per poder generar un rebuig social a aquesta violència que ens 

arriba a través dels estímuls anteriors, i que ens fan normalitzar-ho. Si 

aconseguim aquest rebuig social, aconseguirem que les indústries es vegin 

obligades a canviar els seus continguts. Hi ha tantes adolescències com 

adolescents podem trobar, i és una etapa vital que s'ha de tenir en compte. 

Se'ls adjudica la indisciplina com a característica del seu ser, arribant als 

16/18 anys, amb pors i manques d'inseguretat. Han recorregut un camí que 

els ha portat entre cotons, i arriben a l'educació secundària postobligatòria, 

infantilitzats. 

 Què significa això? Que no hi ha hagut una bona transició del món 

infantil, al món juvenil? Que no es veuen capaços i capaces de traçar i 

continuar un camí, si els deixen, necessiten pautes, recursos, estar segurs 

que, el que estan fent, està bé i van per bon camí. Quantes vegades, quan 

proposem un projecte/tasca a parer seu, sense pautes ni guions a seguir, 

només el seu instint, hem escoltat dels/les nostres alumnes, queixes perquè 

no saben com abordar-ho, no sabem com començar, per on anar… I això no 

ho veiem només als centres d'educació secundària, també ho veiem, 
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malauradament, a les universitats. No sabem cap a on anar, ens fa por donar 

la nostra opinió i tirar per allà on l'instint ens porta. L’escola i els pares 

hauríem de treballar més el fet de l’autonomia dels nostres fills/es i alumnes, 

no tenir por a equivocar-se. Hem d'ajudar als i les adolescents a conèixer el 

que senten dins seu, a distingir les emocions que viuen, a interioritzar-les, i 

això, als centres educatius, no ho prenen com a tasca important que s'hagi 

de tractar, normalment es fa a les hores de tutoria, i a moltes escoles, ni ho 

arriben a tractar. Aquestes habilitats s'han d'ensenyar i aprendre, tant la 

"teoria" com la pràctica, saber actuar i comportar-se davant les relacions 

diàries, entre iguals, i entre professors (en l'àmbit educatiu). S'han de 

sensibilitzar als/les alumnes, ja des de petits, per tal d'ajudar-los a descobrir 

les emocions i sentiments tant propis com aliens trobats, ajudant, d'aquesta 

manera també, a una millora de les relacions interpersonals, i perquè no, 

també intrapersonals. 

Acabar aquest article divulgatiu amb una frase d'en Jaume Funes en 

l'article "Papeles del Psicólogo, 2003. nº 84, pp.2", perquè tots podem 

reflexionar: "El seu caos emocional altera els equilibris madurs, la seva 

capacitat per discutir-ho tot o per descobrir les contradiccions, hi afegeix crisi 

als arguments vitals que hem construït per anar tirant. La seva joventut, les 

seves ganes de descobrir o la seva absència de llasts, els seus entusiasmes 

periòdics o les seves modernitats, poden estimular i renovar el nostre dia a 

dia cada vegada més conservador a mesura que anem fent anys." 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 

 
ELS DESCENDENTS DE L’HOME D’ÖTZI 
Jordi Garriga Alcón 

L’any 1991 dos escaladors alemanys van descubrir enmig de les neus dels 

Alps d’Ötzthal, a una alçada de més de tres mil metres i en una ubicació 

situada en la frontera entre Austria i Itàlia, una mòmia humana datada 

aproximadament en el 3300 a.C., que va ser anomenada l”Home d’Ötzi”. El 

fet d’haver romàs durant més de tres mil·lenis enfonsada a la neu, va 

contribuir a què la mòmia s’hagi mantingut en un estat d’excel·lent 

conservació i que els estudis que s’han fet amb ella hagin estat reexits. El cos 

de l’Home d’Ötzi, un autèntic tresor del passat, va poder ser analitzat, 

radiografiat i estudiat a fons per part de forenses, antropòlegs i biòlegs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diferents analítiques que se li van poder practicar mercès al bon estat de 

conservació –es diu que no van deixar ni un mil·límetre del seu cos sense 

analitzar– van facilitar dades molt suggerents sobre fets interessants, com la 

dieta de l’Home de Gel d’Ötzi, a més de donar-nos a conèixer els estris que 

duia damunt en el moment de la mort, que li va sobrevenir a una edat 

aproximada de quaranta-cinc anys: el calçat, una destral de coure, un ganivet 

de sílex, fongs i pedra foguera per a produir foc, etc. Així mateix, els biòlegs 

també van trovar restes de pol·len adherides al seu cos, fet que sembla 

indicar que amb molta probabilitat va morir en temps de primavera.  
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Però de tots els experiments a què va donar lloc la troballa dels Alps 

d’Ötzthal, la més significativa ve donada per l’anàlisi que es van fer de les 

restes d’ADN de l’Home d’Ötzi i la comparativa que els científics de l’Institut 

de Medicina Legal van dur a terme amb una sèrie de mostres provinents de 

tres mil estudiants voluntaris de la Universitat d’Innsbruck (Austria). Els 

resultats van ser molt significatius, doncs dinou dels tres mil voluntaris tenien 

un parentiu genètic amb l’Home d’Ötzi. Aquest fet, que a primera vista pot 

semblar sorprenent, no deixa de tenir una lógica, doncs la población mundial 

en l’època del Neolític en què va viure Ötzi deuria ser al voltant d’uns trenta 

milions d’habitants. Prenent com a referència un nombre tant reduït de 

població mundial, no hi dubte que les possibilitats de què a dia d’avui alguns 

de nosaltres siguem descendents d’Ötzi siguin necessàriament elevades. 

Altres fonts, però, consideren que el llinatge de l’Home de Gel d’Ötzi 

es va extingir i que, per tant, l’experiment realitzat a la Universitat 

d’Innsbruck no tendria validesa. Qui està en el cert? El temps i els nous 

avenços en el camp de l’arqueologia ens hauran de donar la resposta. 

Bibliografía.- AA.VV.: “El ADN señala a los descendientes de Ötzi”, a la revista Muy 

Historia, nº 63. Barcelona, abril de 2015. 

MAYANS, Carme: “Ötzi, el hombre de hielo rescatado de las cumbres alpinas”, a la 

revista National Geographic, nº 433. Barcelona, setembre de 2018. 

*** 
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NICOLÁS DE CUSA, 
PRECURSOR DE LA MODERNIDAD 
Jordi Puigdomènech 

Filósofo, teólogo y matemático Nikolaus 

Chryphs –conocido como Nicolás de Cusa–  

nació en Klues (en latín Cusa, de ahí su 

apodo) en 1401. Estudió en Heidelberg, 

Padua y Colonia. En 1448 fue nombrado 

cardenal. Su filosofía tuvo una orientación 

neoplatónica, distinguiendo cuatro grados 

de conocimiento: 1) la sensación, que sólo 

nos aporta datos confusos, desordenados y 

contradictorios; 2) la razón, la cual, aunque 

limitada, es superior a los sentidos y ordena 

los datos sensoriales; 3) el entendimiento, 

que comprende y unifica los datos 

suministrados por la razón, y 4) la 

contemplación intuitiva, capacidad mística no discursiva sino contemplativa, 

que permite llevar el alma hacia Dios y nos acerca a la comprensión de la 

absoluta unidad divina, en la que toda contradicción queda superada y 

unificada. 

 Cusa entendió a Dios al modo neoplatónico, como lo Uno; por tanto, 

Dios no puede ser conocido directamente por la limitada y finita mente 

humana, que sólo puede pensar discursivamente, sometida al principio de 

no-contradicción. De ahí que sea erróneo intentar aplicar al conocimiento de 

Dios las categorías del pensamiento humano, que sólo son válidas para lo 

creado y finito. En Dios infinito, suprema unidad, los contrarios coinciden: es 

la tesis de la Coincidentia Oppositorum, que ante nuestra mente finita, regida 

por la lógica de la no-contradicción, aparece como irracional. Por ello, desde 

la racionalidad humana, todo cuanto se diga de Dios implicará también su 

contrario. De ahí, y de la imposibilidad esencial de conocer a Dios, se deriva 

la teología negativa. Entre las obras de Cusa destacan De concordantia 

Catholica, De docta ignorantia, De conjecturis, Dialogus de deo abscondito y 

De Quaerendo Deum. 
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 Así, por tanto, sin llegar en ningún momento al abandono de una 

postura propia del pensamiento medieval, subordinada por tanto al 

problema fundamental de la existencia de Dios y de su relación con el 

universo, la naturaleza y el ser humano, Nicolás de Cusa abordó diversas 

cuestiones filosóficas desde una nueva perspectiva y desde una innegociable 

declaración de intenciones: 

<<El hombre ha venido al mundo para que busque a Dios y, una vez lo haya 

encontrado, arraigue en él y, arraigado en él, encuentre la paz>>. 

El problema de la búsqueda de Dios es asumido por Cusa bajo la influencia de 

la tradición neoplatónica del Pseudo-Dionisio Aeropagita y sus desarrollos 

medievales, dejando un tanto al margen la teología aristotélico-escolástica. 

Desde su visión como matemático, Cusa afirma que <<Dios es la unidad y el 

máximo absolutos, infinito en el que el principio de no-contradicción queda 

abolido, puesto que en él los opuestos coinciden —Coincidentia 

Oppositorum—, como sucede con el centro y la circunferencia de una esfera 

infinita>>. La razón discursiva de orientación aristotélica, cuyo principio 

último es el de no-contradicción, resulta inapropiada para el acceso a la 

divinidad. El ser humano, encerrado en la finitud en que le sumerge su 

facultad limitada de conocimiento, tiene vetado el paso al infinito divino, ya 

que entre lo finito y lo infinito no hay proporción.  

Por esta razón Nicolás de Cusa se decanta por la docta ignorantia y por 

la teología negativa, que ya había desarrollado Pseudo-Dionisio y la tradición 

neoplatónica. Es más sensato aquel que es consciente de las limitaciones de 

su conocimiento y razona a partir de esa limitación, que el que intenta 

abarcarlo todo en una vana pretensión de saber universal. Cusa recurre con 

frecuencia a analogías de orden matemático para expresar la conveniencia 

de abandonar la lógica de corte aristotélico en favor de la intuición, en la que 

la realidad infinita se da en la superación del principio de no-contradicción, 

aunque, no obstante, la matemática también se rija por el mismo principio. 

El fruto de la intuición de Cusa sería, por tanto, un estado supramatemático 

que actuaría a modo de analogía, como si fuera un espejo del infinito divino 

en el que los contrarios coinciden; el máximo absoluto que es, al mismo 

tiempo, el mínimo absoluto: 
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<<El intelecto, que no es la verdad, nunca comprende la verdad tan 

precisamente que ésta no pueda ser comprendida de un modo más preciso 

infinitamente, pues el intelecto es a la verdad como el polígono (inscrito) al 

círculo (que lo circunscribe). Cuantos más ángulos tiene el polígono inscrito, 

más similar es al círculo. No obstante, aunque el número de sus ángulos 

crezca hasta el infinito, el polígono nunca será igual al círculo a menos que se 

resuelva en la identidad con el círculo>>. 

La relación de Dios —máximo absoluto— con el universo —máximo 

contracto, estudiado en el libro segundo de De docta ignorantia— es 

explicada por medio de los conceptos de Complicatio y Explicatio. El universo 

es la explicación o despliegue de una multiplicidad que está toda implicada o 

complicada en la unidad absoluta de Dios. Igual que la unidad numérica es la 

complicación de todos los números y los números son, en última instancia, la 

explicación de la unidad, Dios contiene en sí todo el universo, el cual es una 

explicación de la unidad absoluta en una unidad múltiple o en una unidad 

contraída en la multiplicidad, según los planos del espacio y del tiempo. 

 Cuando Nicolás de Cusa se plantea 

la derivación o creación del mundo por 

Dios, se distancia de la perspectiva 

neoplatónica de la emanación 

jerarquizada en grados de ser sucesivos, 

desde las inteligencias separadas hasta la 

materia inferior, y desarrolla un 

pensamiento que puede considerarse 

auténticamente original. En el universo 

de Cusa rige el principio de relatividad, 

puesto que no existen jerarquías cosmo-

ontológicas y ningún punto en él puede considerarse como el centro 

absoluto; una teoría avanzada a su tiempo, que significaba además el 

cuestionamiento del universo aristotélico-ptolemaico geocentrista, aunque 

no desde un principio cosmológico —como el que  posteriormente 

desarrollaría Copérnico— sino partiendo de un punto de origen metafísico: 

<<Aunque este mundo no es infinito, sin embargo no puede concebirse como 

finito, por carecer de términos entre los que esté comprendido. Así pues, la 

Tierra, la cual no puede ser el centro, no puede carecer de todo movimiento, 
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pues es necesario que ésta se mueva de tal manera que siempre sea posible 

infinitamente que se mueva aún menos. Y así como la tierra no es el centro 

del mundo, tampoco lo es la esfera de las estrellas fijas u otras cosas de su 

circunferencia (…) No es verdad que la tierra sea vil e ínfima (…) La tierra es, 

pues, una estrella noble, que tiene una luz, un calor y una influencia distinta y 

diversa de todas las demás estrellas (…) En ninguna región deja de haber 

habitantes y no hay ningún lugar de los cielos ni de las estrellas que esté 

vacío, y no parece ser sólo esta tierra la habitada por cosas menores>>.  

En el libro tercero y último de De docta ignorantia Nicolás de Cusa aborda la 

cuestión de la mediación, retorno y unión del máximo contracto con el 

máximo absoluto, unión que se verifica en la figura de Jesús, Dios y hombre a 

un mismo tiempo. Giordano Bruno se apartaría de Cusa en este punto al 

considerar que la unión de Dios y hombre se verifica en el propio universo, 

necesariamente infinito, desembocando por tanto la teoría bruniana en un 

panteísmo. Un panteísmo ausente en la visión de Cusa, pues para él <<Dios es 

todo, y por tanto no es “nada” ni es “algo”. Dios está por encima de la nada y 

el algo, “porque la nada le obedece para llegar a ser algo”. Dios tampoco 

puede ser nombrado, pero no por ello es inefable, sino que es “efable” o 

expresable en grado excelente, superior a todas las cosas y denominaciones 

humanas. Y no es “efable” e “inefable” a la vez, pues Dios no es raíz de la 

contradicción, sino que es la misma simplicidad anterior a toda raíz.>> Nicolás 

de Cusa falleció el 11 de agosto de 1464 en Todi, en la península itálica. 

Bibliografía.- NICOLÁS DE CUSA: De Dios escondido. De la búsqueda de Dios. 

Traducción del latín, prólogo y notas de Francisco de P. Samaranch. Buenos Aires: 

Aguilar, 1965.   

 

*** 

“El conocimiento es una circunferencia 

que limita con la ignorancia” 

Nicolás de Cusa 
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MUJERES DIRECTORAS: PILAR MIRÓ 
Azucena Merino 

 

Pilar Miró nació en Madrid en 1940. Cursó estudios de derecho y periodismo. 

Se diplomó en la Escuela Oficial de Cine como guionista. Más tarde sería 

profesora de montaje y guión. Hacia 1960 comienza a trabajar en televisión 

como auxiliar de redacción, luego en los servicios informativos y en 1963 se 

convierte en la primera mujer que fue realizadora de televisión. Entre los 

programas que realiza para este medio cabe citar: Hora once, Estudio 1, 

Danza macabra, Novela, etc. Adapta numerosas obras de autores 

consagrados, como Fernando García de la Vega (Lilí), Miguel Mihura 

(Aventura de un estudiante alemán), Eugene O,Neil, August Strindberg, Lope 

de Vega, Charles Dickens, Honoré de Balzac, Miguel de Unamuno, etc. 

 En 1982 es nombrada Directora General de Cinematografía, donde se 

fraguó el conocido “Decreto Miró”, de apoyo al cine español. Permanece en 

el cargo hasta 1986, cuando es nombrada Directora General del Ente Público 

RTVE. Atacada por el “sector guerrista”, se ve obligada a dimitir en 1989 a 

causa de unos escándalos relacionados con la compra de ropa y regalos con 
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cargo a los presupuestos del Estado. Amante del teatro y la literatura, en su 

filmografía como directora abundan las adaptaciones de novelistas y 

dramaturgos: La petición, adaptación de la novela de Emile Zola; Werther, 

basada en la obra de Goethe; Beltenebros, sobre el texto de Antonio Muñoz 

Molina (rodada en inglés); El perro del hortelano (rodada en verso), 

adaptación de la obra de Lope de Vega; Tu nombre envenena mis sueños, 

adaptación de la novela homónima de Joaquín Leguina. 

 Pilar Miró murió debido a una afección cardíaca en 1997, poco 

después de dirigir para la televisión la retransmisión de la boda de la Infanta 

Elena. La dolencia, que venía de tiempo atrás, ya había sido objeto de una 

intervención quirúrgica a corazón abierto. Mujer de un enorme talento y 

tesón, luchó hasta los últimos momentos de su vida –recordemos que fue 

procesada por injurias a la guardia civil por El crimen de Cuenca, que estuvo 

prohibida un tiempo en plena democracia–, manteniendo una intensa 

actividad aun cuando sus fuerzas estaban al límite. Su recuerdo permanecerá 

como el de una de las mujeres realizadoras en nuestro país que supo estar 

dentro de la industria a lo largo de tres décadas y que demostró una enorme 

profesionalidad. Filmografía: 

   1976  La petición 

   1979  El crimen de Cuenca 

   1981  Gary Cooper, que estás en los cielos 

   1982  Hablamos esta noche 

   1986  Werther 

   1991  Beltenebros 

   1992  El pájaro de la felicidad 

   1996  El perro del hortelano 

     Tu nombre envenena mis sueños 

Bibliografía.- MERINO, Azucena: Diccionario de mujeres directoras. Madrid: Ediciones 

JC, 1999.   

*** 
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ROBERT STEVENSON: 
DOCTOR JEKYLL & MR. HYDE 
Marian Fernández López 

Robert Louis Stevenson (1850-1894), 

escritor neorromántico, poeta y 

ensayista, fue uno de los más 

destacados narradores de su tiempo. El 

extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde 

es un relato lleno de misterio, 

hábilmente expuesto, y La isla del tesoro está considerada una obra maestra 

de la novela de aventuras. Éstas y otras obras le otorgan un lugar preferente 

entre los escritores en lengua inglesa de su época. 

La historia del doctor Jekyll parte del supuesto de que la personalidad 

humana presenta una dualidad, un doble aspecto consistente por un lado en 

una inspiración constructiva, positiva y creadora de vida y, por otro, en un 

afán de posesión, exceso y destrucción. Algo que recuerda en algunos 

aspectos a la teoría del inconsciente que años después desarrollaría Sigmund 

Freud en el campo de la psiquiatría. Ambas manifestación de la personalidad 

humana mantienen una lucha, un conflicto que el doctor protagonista 

pretende resolver por medio de la separación de ambos por medios 

farmacológicos. De este modo podría seguir su camino la parte malvada del 

ser humano, libre de las aspiraciones y de los remordimientos de su inflexible 

hermana gemela, la parte censora. Y esta última, la parte moralmente buena, 

podría marchar a su vez firme y segura por su senda ascendente, poniendo 

en práctica sus nobles virtudes sin estar sometida a la influencia de una 

negatividad que no le es consustancial. 

En sus investigaciones, el doctor encuentra que ciertos agentes 

químicos presentan la facultad de arrancar la “vestidura carnal” que posee 

una “vacilante inmaterialidad”, una “efímera inconsistencia”, como una 

especie de “neblina”, afirmándose en la idea de que eso que llamamos 

“cuerpo”, aparentemente tan sólido, no es más que una simple 

manifestación externa de las poderosas fuerzas que constituyen el espíritu. 
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Después de laboriosos y complicados experimentos, el doctor llega a 

preparar una potente droga por cuyo medio se puede destronar de su 

soberanía a una de las dos fuerzas y dejar libre a la otra. Gracias a este 

fármaco, el doctor logra a desdoblarse a voluntad en cada uno de los dos 

aspectos de su personalidad: la del apacible y honrado Jekyll, y la del 

perverso y destructivo Hyde. Pero llega un momento en que el doctor pierde 

el control de la droga y libera a la antipática y odiosa personalidad del 

hombrecillo Hyde, convirtiendo al simpático y ordenado doctor en un ser 

mezquino y sometido que realiza toda clase de bajezas, llegando incluso a 

asesinar a un anciano a bastonazos. Hasta aquel instante, en los momentos 

en que imperaba Jekyll la personalidad positiva trataba de compensar los 

destrozos perpetrados por su lado oscuro realizando obras altruistas y de un 

elevado valor moral. Aunque ya es demasiado tarde; se ha cometido un 

crimen, y hay que encontrar una solución. ¿O acaso será demasiado tarde? 

Al margen de su enorme valor literario, que en algunos giros narrativos 

recuerda a otros grandes autores como Edgar Allan Poe o Herbert George 

Wells, la obra de Robert Stevenson presenta valores de carácter moral y 

plantea cuestiones profundas que entran dentro del ámbito de lo metafísico.  

Bibliografía.- STEVENSON, Robert Louis: El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. 

Madrid: Valdemar, 2006.   

*** 
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AGENDA CULTURAL 
 
 
 
  
  

CENTRE D'ESTUDIS JOAN MARAGAL 
PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A ALUMNES i PROFESSORS 

 
En la darrera dècada els alumnes i professors del Centre d'Estudis Joan 
Maragall han participat per iniciativa de la direcció en diversos projectes de 
mobilitat internacional, com ara el Programa Comenius, un pla en el qual van 
participar diverses administracions públiques per tal de donar suport i 
facilitar la mobilitat acadèmica dels estudiants i professors dins de diversos 
països de la Comunitat Europea. Concretament, entre els anys 2008 i 2010 el 
CES Joan Maragall va integrar-se en aquest projecte juntament amb altres 
quatre països: Grècia, Polònia, Itàlia i Romania. L'objectiu d'aquest programa 
va ser facilitar l'intercanvi cultural centrat en l'orientació professional i 
acadèmica dels joves i les joves en edats compreses entre els setze i els dinou 
anys. La llengua emprada en totes les comunicacions va ser l'anglès, i els 
professors i alumnes implicats van ser majoritàriament de batxillerat. El 
foment del coneixement mutu entre els i les joves i el personal docent 
d'aquests països és un element imprescindible per a la comprensió de la 
diversitat cultural i de la realitat que suposa l'existència de diverses llengües 
en la CEE, així com del valor afegit que suposa aquesta diversitat en el 
territori comunitari. Un altre objectiu assolit amb el Programa Comenius va 
ser l'adquisició de les aptituds bàsiques en el desenvolupament personal, el 
futur laboral i la ciutadania europea efectiva. A banda del projecte de 
mobilitat esmentat, el Centre d'Estudis Joan Maragall ha realitzat intercanvis 
amb d'altres països, com ara França, Noruega i Turquia, en els quals han 
pogut participar professors i alumnes tant de batxillerat com dels cicles de 
grau mig i de grau superior que s'imparteixen en el nostre centre. Podreu 
trobar més informació en la secció corresponent de la nostra web: 

http://joanmaragall.com/projectes-internacionals  
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STANLEY KUBRICK AL CCCB 

 
Darreres setmanes d’una exposició excepcional! El 31 de març de 2019 
conclou “Stanley Kubrick”, l'exposició que repassa al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona la trajectòria creativa del director novaiorquès 
Stanley Kubrick (1928-1999), des dels seus anys d’aprenentatge com a 
fotògraf a la revista Look, aturant-se en els seus dotze llargmetratges, fins als 
seus projectes nonats o encomanats a la responsabilitat d’altres cineastes. La 
mostra és un recorregut cronològic per l'obra d’un geni del cinema, creador 
d’obres mestres en una gran diversitat de gèneres cinematogràfics. Presenta 
una cuidada selecció de més de sis-cents ítems. Tota la carrera del director 
està documentada i representada, des dels seus inicis amb curtmetratges 
documentals fins a la seva última pel·lícula, Eyes Wide Shut (1999) o obres 
mestres com ara 2001: una odissea de l'espai (1968), La taronja 
mecànica (1971), Barry Lyndon (1975) i The Shining (1980). Els seguidors de 
Kubrick trobaran peces icòniques, vestuari i utillatge original de les 
pel·lícules, com ara el «Star Child»; la disfressa d’home-simi, de 2001: una 
odissea de l’espai; els vestits de les germanes bessones i la destral de Jack 
Torrance, de The Shining; el casc amb el lema «Born to Kill», de Full Metal 
Jacket (1986) o les màscares d’Eyes Wide Shut. Comissariada per Hans-Peter 
Reichmann i Tim Heptner, del Deutsches Filmmusuem de Frankfurt, la 
mostra ja s’ha pogut veure en diferents ciutats d’arreu del món com Ciutat 
de Mèxic, Los Angeles, Seül o París. 

http://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/stanley-kubrick/228237 
 
 

TALLERS DEL TEATRE ZORRILLA 
  

Els tallers del Teatre Zorrilla tenen com a objectiu principal l'ensenyament i la 
promoció de les arts escèniques a través de la formació d'actors i actrius. Per 
dur-los a terme es compta amb un col·lectiu de mestres de gran 
professionalitat, que transmeten als alumnes els seus coneixements tècnics i 
pràctics en el terreny de la interpretació, la dicció i la preparació corporal. Els 
tallers s'organitzen per a grups de totes les edats i nivells, a partir de 10 anys 
i sense límit d'edat. El preu és de 45 euros mensuals, amb una matrícula de 
20 euros. El seu calendari es el del curs escolar. Per més informació us podeu 
posar en contacte amb el telèfon 93 384 40 22, o enviar un correu a l'adreça 
info@teatrezorrilla.cat. Teatre Zorrilla: c/ Sant Miquel, 54. Badalona. 

http://www.teatrezorrilla.cat/tallers/ 
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MUSEU FREDERIC MARÈS 
 
El Museu Frederic Marès es troba al centre de la ciutat de Barcelona, a la 
Plaça de Sant Iu, 5. Allotja la col·lecció donada a la ciutat per l'escultor 
Frederic Marès (Portbou 1893 - Barcelona 1991). La idea del museu va néixer 
el 1944 quan Marès va realitzar una exposició de gran part de la seva 
col·lecció a la seu de l'actual Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. La 
mostra incloïa diversos objectes com alguns llibres incunables o mostres 
d'escultures medievals. Marès va prometre llavors donar la seva col·lecció a 
la ciutat. En aquell moment, Frederic Marès tenia cinquanta-un anys. El 1946 
es va inaugurar la primera seu del museu, instal·lat en un primer pis d'un 
edifici del carrer Comtes de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona, recollint 
la voluntat de Marès, acordà crear el Museu i emplaçar-lo al Barri Gòtic. El 
1946 se n'obria la primera sala i el 1948 s'inaugurava el centre oficialment. El 
Museu es disposà aprofitant una sèrie d'edificis que ocupaven una part dels 
espais del que havia estat el Palau Reial Major, seu dels comtes de Barcelona 
i reis de la corona catalanoaragonesa a l'època medieval. La restauració en 
clau medieval d'algunes de les dependències del nou centre museogràfic, 
coincidint amb les campanyes de rehabilitació del Barri Gòtic, dotaren les 
col·leccions d'un entorn particular. Actualment s'accedeix al Museu pel pati, 
el jardí de l'esmentat Palau Reial Major, des de la plaça de Sant Iu, al costat 
de la catedral. A partir del 25 de novembre de 2018 s’inaugura una exposició 
commemorativa del 70è aniversari del museu, amb importants novetats en 
les dependències privades del sr. Marès. 

http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es 
 
 
 

MUSEU DEL MODERNISME DE BARCELONA 
 

El Museu del Modernisme de Barcelona (MMBCN) és una institució privada 
compromesa amb l’art i la cultura. Amb una col·lecció particular única, 
resumeix i contextualitza l’art de l’època modernista a Catalunya des de les 
manifestacions i disciplinesmés variades. Els fons del Museu inclouen 
importants i vitals obres d’art, des de peces de mobiliari o arts decoratives 
exquisides fins a bells exemples de pintura i escultura. Horari: (dilluns tancat) 
de dimarts a dissabte, de 10:30h a 19h. Diumenges de 10:30h a 14h. Adreça: 
c/ Balmes, 48, 08007 Barcelona - mmcat@mmcat.cat - Tel.- 932722896. 

http://www.mmbcn.cat/el-museu/ 
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ESTIMA EL CINEMA!  ESTIMA EL MALDÀ! 

 
En el Cinema Maldà donem una segona oportunitat a les millors pel·lícules 
del cinema internacional. Gaudeix de la nostra cartelera en Barcelona i 
descobreix les nostres maratons a un preu molt especial. La mateixa entrada 
és vàlida per a tantes pel·lícules com vulguis en el mateix dia. El primer i el 
tercer dissabte de cada mes pel matí tenim "Maldanins", sessió de cinema 
matinal per a pares i mares amb nens i nadons. Si ets un bon cinèfil, no 
renunciis a allò que més t'agrada!  
Estem a Barcelona, en el carrer del Pi, nº 5. Telefon: 933 019 350. 
 
DILLUNS (Dia de l'espectador) – 5€ 
DIMARTS (Laborable) – 6€ 
DIMECRES (Els dimecres, al cinema!) – 4€ 
DIJOUS (Laborable) – 5€ 
DIVENDRES (Laborable) – 9€ 
DISSABTE – 9€ 
DIUMENGE – 9€ 
FESTIUS – 9€ 
 
Recordem que el preu de les entrades inclou totes les pel·lícules que es 
projectin al llarg del dia, ja siguin en sessió de tarda o sessió de nit. 

www.cinemamalda.com/ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MÉS CINEMA A LA FILMOTECA DE CATALUNYA 

  
La Filmoteca de Catalunya promou la difusió de la cultura cinematogràfica a 
través de projeccions de films clàssics de tots els temps, i també del cinema 
d'autor i l'exploració de nous llenguatges audiovisuals contemporanis. Un 
altre dels seus objectius és la formació de nous públics cinematogràfics. Per 
un preu molt ajustat podréu gaudir de les millors pel·lícules de tots els 
temps. Plaça Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona.Tel.: 935 671 070. 

http://www.filmoteca.cat/web/la-filmoteca     
 
 

*** 
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