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Unitat 2: L’ELEFANT

PRESENTACIÓ

Un petit relat ens ajudarà a descobrir que la realitat mostra diferents cares, que les nostres aproximacions són parcials, que l’apertura i el diàleg ens conviden a veure-hi més. Que sempre podem
veure-hi més, perquè la realitat és inexhaurible, perquè podem afinar les nostres capacitats, perquè
hi ha diverses vies per explorar el que aquí hi ha i se’ns mostra.
Com a punt d’arrencada proposem alguna activitat que ens permeti qüestionar-nos sobre la percepció personal de la realitat. El relat que –a continuació- ens ajudarà a aprofundir-hi prové de
l’obra magna de Rumi, el Mathnawi (a l’apartat d’Informacions complementàries trobareu més informació sobre aquest mestre musulmà, que va viure al s.XIII, a Turquia). Es tracta d’un conte que
Rumi recull del patrimoni de saviesa oriental, un patrimoni compartit per diverses tradicions. Presentar-lo per mitjà de Rumi ens permetrà referir-nos a la seva tradició religiosa, l’islam, i establir-hi
un primer contacte..
Després d’haver pres consciència de la possibilitat de veure-hi més, i de com l’actitud personal
d’interrogació i obertura ens hi poden ajudar, abordarem un element de la natura des de la paraula
i el silenci, des de la ment i el sentir, des de la percepció, ...des dels diversos llenguatges amb els
que els éssers humans palpem la realitat i comuniquem les nostres descobertes. En aquest cas,
prendrem el mar com a punt de referència i com a mostra d’un seguit d’activitats que poden orientar-se cap a qualsevol element del nostre entorn. Algunes d’elles no s’inclouen en el Quadern; les
trobareu en aquesta Guia, com a “activitats complementàries”, per tal de poder adaptar amb més
facilitat els itineraris de treball. Sense oblidar, però, que per a començar a fruir i a obrir els ulls del
cap i del cor cal temps i poder-s’hi posar amb totes les nostres capacitats. Mar, bosc, camps, estacions, neu, sol, nit, el cos, activitats humanes, colors, etc. etc... les possibilitats són infinites. Del que
es tracta és de convidar a fruir del coneixement i reconeixement de la realitat, triant-ne un element,
per posar-nos-hi en contacte des d’una actitud indagadora, que s’interroga, atén, mira, escolta, tasta i... aprèn, per pròpia experiència, que sempre hi haurà més per descobriraurà més per descobrir!
Finalment, suggerim alguna activitat de síntesi que faci evident que créixer per dins amplia el nostre
món... el món interior i l’exterior!
Tot plegat, un conjunt de propostes que ben segur desborden el nombre de sessions que hi podem
dedicar. Tenir-les, però, en el nostre sac particular d’històries i de possibilitats, ens permetrà adaptar, cuinar, segons circumstàncies i condicions!
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OBJECTIUS
•

Prendre contacte amb la nostra mirada. Comprendre que hi ha diferents maneres de mirar,
que es pot aprendre a mirar per tal de no quedar-se en una mirada superficial.

•

Descobrir, adonar-se de les diferents cares de la realitat.

•

Explorar la realitat des de llenguatges diferents, des de diverses vies d’indagació i comuni
cació.

•

Conèixer alguns aspectes i aportacions de l’islam.

CONTINGUTS
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•

El coneixement com a procés d’indagació que s’enriqueix des dels diversos punts de vista

•

Comprensió des de diferents perspectives: sempre “hi ha més”.

•

Reflexió sobre: les parts no ens fan entendre el tot (elefant, mar).

•

Diferents aspectes de la religió musulmana: la mesquita, l’actitud de recerca...

•

Coneixement d’espais, de llocs que afavoreixen el silenci: naturals o construïts.
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ACTIVITATS
ACTIVITATS PRÈVIES
L’objectiu de les activitats prèvies és prendre contacte amb la nostra mirada, amb el fet de que no
sempre veiem quan mirem; que moltes coses ens passen desapercebudes, que ens hem habituat
a veure les coses de determinades maneres i no és fàcil canviar de perspectiva... activitats prèvies
per predisposar a acréixer la mirada.
A banda de les dues propostes que presentem podem ampliar l’activitat (en aquest moment o en
altres) recordant com són alguns espais del centre, mirar què en podem dir de memòria, i després
visitar-lo. O amb algun joc d’atenció. Per exemple: dos grups, dins de cada grup hi ha canvis en les
peces de roba, després cada grup ha de descobrir els canvis de l’altre grup...
El que cal tenir present és que no es tracta d’un concurs sinó que l’important és poder fer la reflexió
posterior: comprovar que tots ens podem fixar més en unes coses que en unes altres, que és més
fàcil recordar si parem atenció, que la suma d’elements i de punts de vista enriqueix, etc.

Com a activitats prèvies, dues propostes:

Quan mirem què recordem?
Baldufa, llibre, estel, entrepà, mòbil, sabata esportiva, gat, tulipa, ulleres, raspall de dents, despertador, kiwi, estenalles, escala, escarabat, llanterna, carxofa, guitarra...

Sense gaire introducció, només dient que han de mirar allò que se’ls ensenyarà, mostrar pausadament, i que tothom tingui una bona perspectiva per observar-les bé (o projectar a la pissarra) unes
16-20 imatges d’objectes... properes a les criatures (per exemple: baldufa... vegeu l’annex. També
es poden utilitzar els cartronets habituals per a l’aprenentatge de la lectoescriptura).
A continuació escriuran en un paperet el nom d’allò que recorden del que han vist. Deixar el temps
que es cregui convenient. Quan hagin acabat, comptar quantes paraules han escrit i anotar el nombre encerclat en un racó del paperet. Recollir el paperet o que se’l guardin al calaix, a una butxaca...
De nou, tornar a ensenyar amb tranquil·litat les mateixes imatges, però aquest cop insistint que
observin bé, que parin atenció... en allò que veuen.
En un altre paperet, sense mirar l’anterior, anotar el que aquesta vegada recorden (si cal, comentar que han d’escriure totes les que recorden, tot i ja haver-les escrit abans en l’anterior paperet).
Deixar el temps que ens sembli oportú. Un cop han acabat, comptar les paraules que han escrit i
escriure en aquest paperet el nombre encerclat.
A continuació, elaborar una taula a la pissarra amb dues columnes anotant de forma anònima, el
nombre del primer paperet i del segon. I, en una tercera columna, conjuntament, en quins casos
s’han anat a més o a menys.

Conversant, comentar les següents preguntes:
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----

Què observem en aquesta taula?
Per què creieu que ha passat això?
Quins elements han incidit perquè la segona vegada hagin sortit, majoritàriament, més
paraules?
(Si la conversa ho permet ressaltar quina incidència pot tenir parar més atenció, o saber exactament què volem –focalitzar la mirada-...)
Enganxar els paperets en un full titulat: QUAN MIREM, QUÈ RECORDEM?

Quan mirem, què veiem?
Repartir per grups reduïts trossos d’un pòster, tallat prèviament com a peces d’un trencaclosques (cada grup un tros). Hauria de triar-se un pòster que en la seva totalitat es veu clarament
allò que és, però que en les seves parts pot suggerir varietat de coses.

Vegeu un exemple a l’annex. La imatge correspon al llibre de Yann-Arthus-Bertrand,
La Terra vista des del cel (Lunwerg editores). La recerca “terra des del cel” des de
qualsevol cercador d’imatges a Internet ofereix moltes possibilitats. S’han fet pòsters
d’aquesta obra, però pot valdre qualsevol altra imatge.
Individualment, tot i estar en petit grup, escriure tot allò que els suggereix què pot ser allò
que veuen. Passat un temps limitat, en petit grup posar en comú totes les propostes escrites,
explicant-ne els motius, i consensuar-ne una i anotar-la. I després exposar, davant de tot el grup
classe, què s’ha triat i el per què.
Si s’han adonat que totes les imatges formen part d’un mateix pòster, proposar entre tota la
classe una única cosa que sembla que pot ser i justificar-ne el motiu i anotar-la de nou.
A continuació, muntar el trencaclosques i veure què apareix.
Conversant, comentar les següents preguntes:
-- Què creieu que ha passat?
-- Us ha costat reconèixer el que era? Quan? Per què?
Si la conversa ho permet adonar-nos que veure una “part” ens suggereix, ens dóna pistes...
però no ens dóna la mateixa informació que el “tot”; que només veient una “part” ens pot costar apropar-nos al “tot”, però alhora pot ser una bona pista...
Enganxar els escrits en un full titulat: QUAN MIREM, QUÈ VEIEM?
Una alternativa a aquesta última proposta podria ser mirar fotografies d’objectes fotografiats
des de diferents perspectives. Conversant, comentar les següents preguntes:   
-- Què és?
-- Costa identificar-ho o no? Per què?
En la conversa, a més de les pistes abans donades, adonar-nos que quan ens habituem a mirar
les coses d’una manera, quan les presenten d’una altra, ens costa...
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ACTIVITATS A PARTIR DE LA NARRACIÓ
Començarem explicant una petita història (en versió il·lustrada, al Quadern)

COM ÉS L’ELEFANT?
Uns deixebles de Rumí, el dervix, discutien sobre qui tenia raó. I Rumí els va dir:
Us penseu que sabeu mirar i aneu ben equivocats. Les vostres disputes em recorden aquella història de l’elefant. La coneixeu?
Una nit uns viatgers van arribar al poblat amb un animal mai vist per aquelles terres. Era
un elefant, un elefant ben gran. Els viatgers el van tancar a l’estable de l’hostal i se’n van
anar a dormir. Però la veu va córrer ben de pressa. Tothom volia veure l’animal desconegut de l’estable. Allà, a les fosques, ja no hi cabia ni una agulla, i els qui l’havien pogut
tocar ho explicaven als que encara eren a fora:
- Sabeu com és l’elefant? És un animal amb forma de canonada –deia el que li havia tocat
la trompa.
- Què va! t’equivoques –va dir una noia que havia agafat l’orella-. S’assembla a un ventall.
- Ui, no. L’elefant és com una columna ben sòlida –va assegurar el que s’havia apropat a
una pota.
- Doncs a mi m’ha semblat una roca arrodonida –afegí el que havia palpat el llom.
Cada persona sortia de l’estable amb una opinió diferent sobre l’elefant, tot un munt
d’idees ben estranyes que, amb un tres i no res, es van escampar per tota la comarca!
(del Mathnawi, de Jalal-ud-din-Rumi)

Parlem del conte
Conversant, comentar les següents preguntes:
--

Qui explica la història? Presentar Rumi com un dervix de Turquia, un gran mestre i

poeta musulmà. Vegeu l’apartat: Informació complementària.
--------

Per què els hi explica?
Què els vol fer veure?
Què feien els qui volien conèixer l’animal?
Què tocaven? Què explicaven?
Què en penseu de la descripció que feien de l’animal?
Per què el descriuen així?
Com s’ho podrien fer per saber com és l’elefant?

5

I TU QUÈ M’EXPLIQUES?

Convé que les criatures mateixes ressaltin les coses que els semblen més importants i si la conversa
ho permet anar veient com de vegades confonem la “part” pel “tot” i no ens fixem prou en les
coses; veure com aquesta confusió pot generar embolics, malentesos i, fins i tot, problemes; com
ens podem ofuscar defensant un aspecte i si canviem de perspectiva, poden aparèixer noves visions; com pot resultar més interessant compartir les idees i intentar posar-les en relació, en lloc de
quedar-se amb la pròpia visió; com la “foscor” no sempre ens deixa veure-hi “clar”...

RECORDANT EL CONTE
Qui toca les parts de l’elefant diu:
-----

La trompa és com una canonada.
L’orella és com un ventall.
La pota és com una columna.
El llom és com una roca arrodonida.

En el full del Quadern preparat per això, es pot proposar de fer els dibuixets de les corresponents
parts i d’allò amb que s’associa i d’ampliar el llistat. I després es pot dibuixar l’elefant, tot sencer o
amb les diferents parts com allò al que s’ha associat.

L’ISLAM
Estirar una mica més el context del conte, la tradició musulmana.

(Vegeu l’apartat Informació complementària)

QUÈ ENS EXPLIQUEN EN HASSAN I LA FÀTIMA?
Som en Hassan i la Fàtima i vivim al Marroc. Som persones musulmanes com moltes de les
que hi viuen. La religió de les persones musulmanes és l’islam.
Les persones musulmanes quan ens volem reunir per pregar, anem a la mesquita. Saps com
és una mesquita? N’has vist alguna?
És important que sigui un espai on hi puguem cabre bé, sense entrebancs ni coses que ens
distreguin. Abans d’entrar deixem les sabates a la porta i ens rentem la cara, les mans i
els peus. Perquè el que volem és deixar fora tots els enrenous i entrar fresques i netes,
per dintre i per fora.
Des de dalt del minaret la veu del muetzí ens convida a pregar :
Déu és gran, veniu a pregar - ens diu.
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Conversant, comentar les següents preguntes. Tenir en compte que si hi ha algun nen o alguna
nena musulmana potser ens pot explicar més coses.
-----

Sabeu on és el Marroc? (Situar-lo en un mapa del món de Peters.)
Havíeu sentit a parlar de l’islam?
I de les mesquites, què en sabeu? N’heu vist alguna vegada alguna? A on?
Per què creieu que diu que “es renten com per deixar a fora tots els enrenous i entrar fresques i netes, per dintre i per fora”?

Estirar la conversa veient la relació entre l’aigua i el rentar-se, l’enfoc simbòlic del rentar-se abans
d’entrar, la necessitat d’entrar en un espai de silenci amb tranquil·litat interior...

IMATGES
Per a la propera sessió, demanar que portin fotografies de mesquites amb el nom de la mesquita
i el lloc on està ubicada. Un cop les tinguem a la classe, tenint el mapa del món de Peters a l’aula,
que cada criatura situï les seves en el lloc on són i, per grups, classificar-les per continents. Realitzar
un mural amb totes les fotografies agrupades per continents. Un cop el mural estigui fet, observar
en quins continents n’hi ha més o menys i comentar-ho.

APRENEM MÉS COSES

El Profeta Muhàmmad ens va ensenyar que és molt important investigar a fons les coses.
Diu la tradició que un dia va dir: “El savi que posa la seva saviesa al servei dels altres, val més que cent persones adorant a Déu!”
La història de l’elefant es troba en un llibre que va escriure Rumi.
Rumi era un dervix, i les persones grans que ens estimen ens ensenyen les seves paraules
per que les investiguem. A mi m’agraden molt aquestes: “Només troba les perles el que
es tira al mar a buscar-les.”

-- Què ens deu voler dir Rumi amb això?
Amb en Hassan i la Fàtima aprofundim una mica més en la tradició musulmana. Les paraules del
profeta Muhàmmad fent menció a la saviesa ens permeten entrar en contacte amb el fundador de
l’islam, tot introduint-nos al concepte de saviesa que treballarem a partir de la figura de Rumi com
a dervix.
--

Havíeu sentit a parlar del profeta Muhàmmad?
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DERVIX
Qui és dervix?
El dervix vol comprendre a fons. És savi. El dervix busca a Déu.
Les persones que volen créixer per dins saben que el dervix els pot donar bones pistes,
per això el van a trobar i li demanen consell.
El dervix sap que créixer per dins no és fàcil, per això procura ajudar als que en volen
aprendre.
Per fora, la casa del dervix, no té res especial; tampoc és especial la seva feina, ni la seva
família.
Una persona no és dervix per fora sinó per dins. És dervix perquè treballa, estima i busca
amb tot el cor.

Conversar respecte el text presentant el Dervix com un mestre de mestres, explicant que és una
paraula persa que vol dir savi. Com una persona que diu coses importants que poden ajudar a
altres persones a créixer per dins. També podem preguntar a les criatures si alguna vegada algú
els ha dit alguna cosa que les ha ajudat a créixer per dins, a fixar-se més en les coses.
Convidar a les criatures a fer una estoneta de silenci, per poder pensar què suggereix la cita de
Rumi. Parlar-ho en grups i posar en comú allò que han pensat.

SÍNTESI
Com a resum del treball realitzat proposar d’omplir aquestes frases amb les següents paraules:
musulmanes / minaret / muetzí / Muhàmmad / islam / mesquita.
L’ ............ és la religió de les persones ........................ . Va néixer gràcies als ensenyaments del
Profeta ....................... . El seu lloc de reunió i pregària és la ..................... . Des de dalt del
.................., el .................. convida tothom a pregar una estona.
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TU TAMBÉ POTS DESCOBRIR MÉS COSES

(activitat complementària)

Pel desert corre la brama
que no et saps treure el pijama.
(Pere Quart)

Una dama verda,
amb vestit mudat,
s’arrossega
per damunt del prat.
(Endevinalla popular)

Tens el cap petit
perquè la distància
te l’ha empetitit.
(Pere Quart)

Fórem de primer ferotges,
parents del llop i el xacal ;
i ara, amics de gent humana,
defensem l’home i la llar.
(J. Carner)

Reprenem el fil de veure i mirar. Llegir els següents poemes. En ser curts es poden presentar dividits i si els relacionen bé poden saber de quin animal es parla. Es poden repartir (fitxa annexa)
De quins animals ens parlen?
Es poden penjar el poemes a la classe i proposar que se n’aprenguin un de memòria per a la propera setmana.
Una altra activitat possible, és l’observació d’alguna imatge que pugui donar peu a diverses lectures, des d’una imatge de la Gestalt (vegeu fitxa annexa amb la imatge de dues cares o una
copa, segons es miri) a un quadre de Miró, Kandinsky, Gris... Si es tracta d’una activitat complementària, per a una estona breu, la imatge de la Gestalt serà més adient. En canvi, si disposem de
més temps, de prou temps com per contemplar una obra, fruir-ne, parlar-ne, generar les condicions
per a crear un dibuix des del propi silenciament... aleshores pot ser una bona oportunitat per posarnos en contacte amb una altra manera d’explorar la realitat i d’expressar-la.
A l’activitat següent els llenguatges artístics tindran un lloc destacat quan abordem una realitat –el
mar– des de diversos punts de vista i maneres de “parlar-ne”.
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EL MAR, AMB TOTS ELS SENTITS, AMB TOTES LES NOSTRES CAPACITATS
Presentar el mar com una realitat que pot generar diferents percepcions depenent dels interessos
o de les capacitats de les persones i una realitat, en certa manera, inesgotable. Oferim diverses
possibilitats i recursos per a triar i fer servir segons la dinàmica del grup.
Sense gaire introducció i sense dir què anem a escoltar, fer una estoneta de silenci escoltant una
audició de sons marins, des d’un cd, o també:
http://www.youtube.com/watch?v=GEl-Qu7ApGQ, o
http://www.youtube.com/watch?v=jeIQmL017_s i moltes altres possibilitats.
Comentar-ho després amb tot el grup posant especial atenció als diferents matisos que cada criatura pot percebre i a les coses que ha anat imaginant. Adonar-nos com el so del mar pot tenir diverses
interpretacions.
Individualment, sortir a la pissarra i anar escrivint paraules que relacionem amb el mar, mirant de
no repetir-les. Un cop estiguin totes, llegir-les atentament i conversar veient de l’ordre què són, si
totes fan referència als mateixos aspectes del mar, si ja les hem escrit totes, si aquestes paraules
són tot el mar....

(veure fitxa annexa)
Buscar una (o més d’una) definició del mar. Escriure-les.
Podem llegir els següents poemes. Com ens parlen del mar?:
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Avui el mar té vint-i-vuit colors,
i tot està revolt, el cel i l’aigua:
el cel brillant i blau ; el vent furiós,
hi escotona els núvols i els empaita.		

(Joan Maragall)

Escupo, bramo, marejo,
sóc tomba, abisme i mirall,
i d’igual manera tracto
el rei com el vassall.				

(Francesc Salvà)

El vent es desferma
i tot el mar canta.
Mar brava, mar verda, mar escumejanta!
L’onada s’adreça,
venint s’ageganta,
avença i s’acosta
callada que espanta.
L’escuma enlluerna,
el sol l’abrillanta,
l’onada s’esberla
i cau ressonanta.
Mar brava, mar verda, mar escumejanta!

(Joan Maragall)
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Quin personatge ho podria dir o pensar?
A partir de la imatge que tenen a la pàgina 8 del quadern, proposarem una activitat individual on
relacionarem diferents frases amb els personatges que apareixen a les fotografies. Han de nomerar el quadradet del costat de la frase i el del personatge amb el que el relacionen.
----

Tothom se’l mira de la mateixa manera?
Cada persona en què es fixa?
Cada persona què hi veu?

Podem mostrar alguna fotografia, i/o alguna pintura del mar: Nolde, Sorolla, Van Gogh, Rembrandt... hi ha tants exploradors del mar en el món de l’art! Contemplar la imatge una estona
i recollir les informacions que en rebem (l’hora, el moment, la situació), l’experiència que se’ns
comunica a través dels colors, la llum...
També la música ha fet via mar endins: C. Debussy. “La mer”.
Adonar-se que les coses les podem veure des de diferents punts de vista i també poden ser explicades de diferents maneres, sense que això suposi que unes són més certes que les altres o s’ajusten
més o menys. Remarcar com tot són maneres de posar de relleu diferents aspectes de la realitat i
de les experiències personals que ens hi han dut. El que ens mostra la música queda substituït per
el que explica una definició? Les diferents pintures, els poemes, el que cada criatura ha escrit, o ha
fet, no ens descobreixen més i més aspectes?
Adonar-nos del procés que ens ha fet arribar fins a la descoberta de més significats.
Per acabar aquest treball proposarem que realitzin a casa un treball manual lliure sobre el mar (donarem pistes de la varietat de material que es pot utilitzar: fang, pintures, diferents tipus de paper...
fugint dels murals, en aquest cas, i deixant la porta oberta, fins i tot, a mostrar algun experiment...)
i, passades dues setmanes, presentarem els treballs, explicant com s’han realitzat, i farem una exposició per a tota l’escola.
Destacar de nou, amb la varietat de treballs que hi pugui haver, les diferents interpretacions i visions
que es poden tenir del mar.
Com ja hem anunciat a l’inici d’aquesta Guia, l’activitat del mar podria ocupar diversos dies i moments. Més aviat és com una mostra d’una exploració que podríem dur a terme en relació a qualsevol
element de la realitat, i en condicions de treball ben diferents. Des del convenciment que només
des de la participació de totes les capacitats en el procés de coneixement, es desperta l’interès,
l’aportació de cada llenguatge es fa vida i és possible constatar... que la realitat no s’esgota!

ACTIVITAT DE SÍNTESI:
Concloure amb algunes preguntes que ajudin a recapitular.
---

La pintura, l’endevinalla, la definició, el poema... Ens parlen del mar? Què ens fan veure?
Ens ajuden a descobrir diferents aspectes del mar?
La història de l’elefant us sembla que té a veure alguna cosa amb tot això que hem treballat del mar?

La reflexió final ens ajudarà a repassar i relacionar les diverses passes de l’itinerari dut a terme.
--

Pensa, rumia, recorda, repassa, …tot el que has treballat aquests dies. Què has descobert?
Què recordes? Escriu el que per a tu ha estat el més important.
11
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

En aquest primer contacte amb l’islam ens familiaritzarem amb el nom del profeta Muhàmmad, o
Mahoma (totes dues formes són acceptades en català, la primera més propera a la pronunciació del
nom en àrab que la segona), i amb els termes “islam” i “musulmans/es”.
En el text es diu que les paraules del profeta Mahoma les recull la tradició. Es tracta doncs d’un
hadith (“tradició”). Els seus contemporanis memoritzaven situacions, anècdotes, consells, dites..., i
tots aquests records es van anar transmetent. Són les col·leccions de hadiths, la segona font textual
de l’Islam, després de l’Alcorà (la paraula revelada). La vida musulmana beu d’ambdues fonts, de
l’Alcorà i dels hadiths. Com a primer contacte amb la figura del profeta hem triat una dita que subratlla la importància del coneixement i de l’estudi, una idea en la que va insistir i molt en sintonia
amb el treball entorn a la “saviesa” tan present en aquesta unitat.
En la presentació de l’islam també cal no oblidar que, tot i tenir en compte que una proporció molt
elevada dels musulmans que viuen a Catalunya són originaris dels països àrabs, hi ha musulmans
d’altres zones d’Àfrica, i també asiàtics, americans i europeus. Les imatges que oferim haurien
d’ajudar-nos a mostrar l’islam com a la tradició religiosa universal que és, una comunitat que traspassa fronteres geogràfiques i culturals.
La MESQUITA i la pregària
Presentem la Mesquita tenint en compte que es pot relacionar amb la presentació que vàrem fer
a la primera unitat respecte a l’ermita i l’església. Tal com l’Otsiera es retirava a la inipi per poder
prendre una actitud de silenci atent, en disposició de profund respecte, així els musulmans ho fan
a les mesquites.
“Vaig crear la Terra com una mesquita, com un espai sagrat ben pur” –recull una dita del profeta
Muhàmmad-. Qualsevol lloc és un bon lloc, la Terra sencera és un espai sagrat, però la mesquita és
el recinte específic que facilita el poder-se reunir per pregar. En concret, hi ha un dia en el que es
procura que la pregària sigui en comú. És el divendres, per la primera pregària de la tarda.
La paraula “mesquita” –masjid- deriva del verb “inclinar-se”: el lloc on inclinar-se, on reunir-se per
pregar. Des de lluny destaca el minaret, la torre des de la qual el muetzí avisa per a la pregària:

Déu és gran, veniu a pregar. Veniu, recordeu com és de gran.
(es poden trobar moltes gravacions de la crida, per exemple:
http://www.youtube.com/watch?v=WqbBYZlM-q4&feature=related)
Avui, a les poblacions musulmanes, s’utilitzen altaveus per a que la crida es pugui sentir tot i el
soroll de les grans ciutats. A les ciutats europees (o poblacions no majoritàriament musulmanes) no
es fa la crida.
Fora queden les sabates. En algun lloc prop de l’entrada hi ha les aixetes per fer les ablucions. A
l’interior, les catifes cobreixen el terra. Hi ha un sector pels homes i un altre per les dones; cadascú
ocupa el seu lloc, en direcció al mihrab: una zona bellament decorada en una de les parets, que
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indica quina és l’alquibla, la direcció de la Meca. Perquè, a la mesquita o a qualsevol altre lloc, la
pregària es fa amb el cos orientat vers la Meca. Un gest que ajuda a sortir de sí mateix i viure en
unió amb tota la comunitat.
Els peus descalços, el cos dirigit cap a la Meca, cap on s’orienten en aquell mateix moment milions
de persones de tot el món, pronunciant en àrab les mateixes lloances: mans enlaire, dempeus, inclinacions respectuoses, de genolls després, inclinació fins a tocar el terra amb el front, de peu una
altra vegada, el cap gira a dreta i esquerra desitjant la pau en totes les direccions…
No cal anar fins a la mesquita, n’hi ha prou amb rentar-se i convertir qualsevol lloc en un espai net,
en espai d’oració. Un simple tros de tela neta o una catifa serveixen per a delimitar una zona.
Però per a l’oració de la tarda del divendres, els fidels acudeixen a la mesquita per a resar plegats.
L’imam (que vol dir “el que es posa davant”) dirigeix la pregària. I també pronuncia unes paraules,
un sermó, des del púlpit. L’imam és un home que la comunitat ha triat per a aquest càrrec perquè
el considera digne de respecte i coneixedor del Llibre.
Els estils arquitectònics de les mesquites varien segons el país i les èpoques de construcció. Minarets, cúpules, columnes, llum, cal·ligrafies i motius geomètrics es combinen harmònicament. Si en
una població no hi ha una mesquita, s’adeqüen altres locals per a reunir-se per la pregària. Són els
oratoris.
A les imatges podem ajudar als infants a indicar on es troba el minaret i comparar el cant del muetzí
amb les campanes de les esglésies cristianes, amb els altaveus i els llums de les fires, amb els trabucaires que serveixen per saber per on van el gegants el dia de la festa major. Tots són elements
que, en situacions diferents, tenen com a finalitat convidar a la gent a aplegar-se, a celebrar plegats
alguna cosa.
Convé explicar que les mesquites de Catalunya són petites i que normalment no tenen minaret;
seria més exacte parlar d’oratoris, però, en aquest primer contacte, tampoc cal perdre’s en distincions. Per explicar-ho podem comparar l’església del nostre barri o poble amb una gran catedral.
Per fer evident la diversitat, podem complementar les fotografies que aportarà l’alumnat (probablement de construccions belles i àmplies) podem mostrar-ne alguna d’algun espai més reduït i senzill,
tal com acostumen a ser els oratoris dels nostres veïnatges.

RUMI i els dervixos
Aquesta narració la trobem al Mathnawi, l’obra magna de
Jalal-ud-din Rumi, escrita en persa. Rumi, gran mestre i
poeta musulmà, va néixer a Balkh, al Khorasan (avui Afganistan) el 1207. La major part de la seva vida la va passar
a Konya, Turquia, on va morir el 1273.
Una imatge familiar a Occident és la de la dansa dels
dervixos giravoltaires, iniciada per Rumí. Es tracta d’una
dansa-pregària en la que els dansaires busquen compenetrar-se amb els moviments dels planetes al voltant del
sol, el moviment de l’univers entorn al seu eix, l’U, Ell,
Al·là.
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TU TAMBÉ POTS DESCOBRIR MÉS COSES!
Relaciona els trossos de poema, llegeix-te’ls i a veure si saps de quin animal parlen.

Tens el cap petit

que no et saps treure el pijama
(Pere Quart)

Fórem de primer ferotges,
parents del llop i el xacal;

perquè la distància
te l’ha empetitit
(Pere Quart)

Pel desert corre la brama

s’arrossega
per damunt del prat
(Endevinalla popular)

Una dama verda, amb
vestit mudat,

I ara, amics de gent humana,
defensem l’home i la llar.
(Josep Carner)

Copia el que et vulguis aprendre pel proper dia.
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Imatge: Vicente Valor. http://www.flickr.com/photos/vicent-valor/6615714535/lightbox

... Avui el mar té vint-i-vuit colors,

Escupo, bramo, marejo,

i tot està revolt, el cel i l’aigua:

sóc tomba, abisme i mirall,

el cel brillant i blau ; el vent furiós,

i d’igual manera tracto

hi escotona els núvols i els empaita.

el rei com el vassall.

(Joan Maragall)

• Busca i escriu alguna definició del mar
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• Què deu ser el mar per:
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