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L’ULL MÀGIC

	
  

El més bell que podem arribar a experimentar és la cara misteriosa de la vida; és el bressol,
el sentit fonamental, del veritable art i de la veritable ciència. Qui no ho hagi experimentat
mai, qui no és capaç de meravellar-se, és persona morta. Els seus ulls s’han apagat. Aquesta experiència íntima del misteri, tot i que barrejada amb altres elements, es troba també
als fonaments de la religió. La veritable religiositat és la captació d’allò impenetrable, és
reconèixer les manifestacions de la raó més profunda i de la bellesa més exultant. I és en
aquest sentit, i només en aquest sentit, que em considero un home religiós.
(Albert Einstein)
Si no és en l’existir, si no és en aquesta Terra, on dur a terme la descoberta de misteriositat i transcendència de què ens parlen tants testimonis?
Ara i aquí, a cada instant i a cada racó, podem ser testimonis de la cara misteriosa de la vida:
testimonis del desplegament de la realitat, en la seva infinita bellesa, fondària, amor sense límits,
presència d’eternitat i llibertat inefables... Com accedir-hi ?
La tradició jueva narra com, la saviesa, amagada entre els murs del palau, només es deixa veure
per aquell que la busca amb veritable amor... Com buscar?
Ens cal afinar l’actitud d’atenció alerta, interrogadora, l’estimació gratuïta... I per fer-ho, ens cal
també, alimentar l’interès vers la realitat, reflexionar sobre la possibilitat de “veure-hi més”, sobre
el camí d’indagació que la vida ens convida a recórrer.
És el que es proposa en aquest conjunt d’activitats que fan servir com a símil les il·lustracions dels
estereogrames de la col·lecció de llibres: l’Ull màgic (Ediciones B)

Des del punt de vista educatiu, el que importa és arribar a convertir en rar allò que sembla
familiar : contemplar la meravella en el que abans era natural i evident.
(Kieran Egan)
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FITXA DIDÀCTICA
Edat: És una proposta per a Primària, adaptable a un ventall ampli d’edats.
Objectius:
•
•
•
•

Constatar que hi ha diferents maneres de mirar (i veure)
Andonar-nos que podem descobrir més coses si no ens conformem amb el primer cop
d’ull.
Alimentar la interrogació i el desig d’indagació
Conrear l’escolta activa i exploradora de les paraules de saviesa

Activitats:
•

Contacte amb el tema a partir del diàleg sobre una afirmació del cabdill Seattle

Cada bocí de sòl és sagrat per al meu poble, cada bocí
de terra és important. Totes les valls, els turons, les planures i els boscos han estat santificats per algun esdeveniment trist o feliç. Fins les roques s’estremeixen…
Cabdill Seattle

•

A què deu fer referència el cabdill quan diu això?

Fruit de l’experiència personal, homes i dones de tots els temps ens diuen que la realitat
és més profunda, més subtil, més gran, que el que veiem a primer cop d’ull. Diuen que hi
ha més, que és possible tenir una experiència diferent de tot el que hi ha.
Aquesta activitat amb l’Ull Màgic ens pot ajudar a entendre i parlar de tot això.
Necessitareu un llibre de L’ull màgic, o bé un pòster d’estereoimatges.
Quan es comença a mirar la il·lustració, tot és pla i sense gaire sentit. Però, què passa
després? Si canvia la mirada o la manera de veure-ho, canvia totalment allò que veiem.

•

•

Què es veu a simple vista, superficialment?

•

Quina sensació fa quan es veu en tres dimensions?

•

És el mateix que t’expliquin el que es veu, que veure-ho tu mateix?

•

Si la tercera dimensió hi era implícita des del principi, i la figura no ha canviat, aleshores, què canvia?

•

Podríem dir que en la mateixa figura coexisteixen una dimensió plana (2D) i una
dimensió profunda (3D) que cal descobrir?

Les paraules del cabdill i tot el que hem fet amb l’Ull Màgic, ens dóna alguna pista per
poder mirar i comprendre la realitat d’una altra manera? Parleu-ne.
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