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onvé no oblidar mai que el propòsit
franquista –renovat impunement
per alguns dels seus hereus ideolò-

gics– d’esborrar del mapa del món l’especifi-
citat catalana tan sols s’evità mercès a la vo-
luntat de la societat del nostre país de mante-
nir-se fidel a les nostres arrels i als nostres fo-
naments nacionals. Només així aconseguí
Catalunya superar la travessa del desert dels
quaranta anys de pau sense esdevenir un ce-
mentiri.

Per tal de recordar-nos-ho, Acontravent
segueix la seva encomiable tasca de recupera-
ció d’alguns dels autors que la gran foscor fei-
xista espanyola sepultà sota una llosa d’oblit.
Contes negres vora el Danubi, de Roc Llop,
evidencia l’encert que té el seu curador,
Emigdi Subirats, en manifestar que “l’home
és memòria i la literatura és una eina ideal
per a canalitzar-la”: la literatura –com qual-
sevol altra disciplina artística–, front a altres
mitjans que permeten preservar la memòria,
té el gran avantatge que uneix al record la be-
llesa i la sensibilitat.

Roc Llop i Joaquim Amat-Piniella
Per més que potser no es pugui pas descriure
el miravetà com un escriptor especialment
brillant –el seu estil sobri, estrictament nar-
ratiu assoleix en poques ocasions un nivell lí-
ric destacable: “Davant la immensitat de la
nit i de l’infinit, també s’agegantava la nostra
tragèdia”; “les ulleres, encavalcades en el seu
nas ciranesc, una bicicleta en equilibri ines-
table”–, la seva obra resulta essencial per a
conèixer (i rememorar) una experiència vital
que convé tenir sempre present. Una expe-
riència de la qual tan sols Joaquim Amat-Pi-
niella ens havia deixat testimoni.

Aquests relats, escrits sobre “la barbàrie
nazi” per “una ploma que la va sofrir en prò-
pia carn”, ens transporten a un temps i a un
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lloc –o, més aviat, a un no-temps
en un no-lloc– on tot ha fet un
capgirell, on la raó de la desraó
s’ha imposat: “La mort d’una víc-
tima, antinatural i inhumana, en
qualsevol estat o lloc, era natural i
racionalment aconseguida en el
nacionalsocialisme.”

Realitat en veritat esgarrifosa,
que convertia els encarcerats en
no-persones, els cosificava, fins a
un extrem tal que la seva única
possibilitat de supervivència con-

sistia a evadir-se mentalment:
“Podíem imaginar i somniar,
úniques coses que no podien re-
cloure ni empresonar, el conjunt
de COSA que nosaltres érem per
als nostres carcellers.”
    Ben entrats ja en el segle XXI,
quan de vegades l’infern de
Guantánamo ens sembla que
queda tan lluny, res millor que
llegir Contes negres vora el Danubi
per a tenir present que els altres
també podríem ser nosaltres. ❋
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L’apunt
Roc Llop i Convalia
(1908–1997) va ser
mestre, poeta,
anarquista i militant
de la CNT; va haver
de sobreviure a cinc
anys al camp nazi
de Mauthausen
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Perdre el respecte a les matemàtiques
o és cap secret que les matemàti-
ques inspiren respecte a moltes per-
sones, però la seva importància

pràctica i per al desenvolupament integral
de la ment és innegable. Fa poques setmanes
es van conèixer els resultats de les proves de
competències bàsiques de quart d’ESO, i el
nivell de la meitat dels alumnes és mitjà
baix. Això vol dir que s’han de treballar
més? Possiblement, però sobretot vol dir
que hem de ser capaços de transmetre con-
fiança en les matemàtiques, la sensació que
són útils, interessants i perfectament abasta-
bles, molt especialment en les primeres eta-
pes formatives. Perquè les sensacions que
adquireixen els infants marquen el seu com-
portament posterior. Cal que pares i educa-

N dors les transmetin, i les visquin,
d’aquesta manera.

Com desenvolupar el pensa-
ment matemàtic ens pot donar
un cop de mà. En aquest llibre
sobre didàctica de la matemàti-
ca, Àngel Alsina, diplomat en
formació del professorat i doc-
tor en psicologia, ens ofereix un
seguit d’idees pràctiques per
afavorir l’adquisició i el desen-
volupament del pensament ma-
temàtic en l’educació infantil,
centrades en l’observació de
l’entorn, la vivència amb el pro-
pi cos i el moviment, la manipu-
lació, l’experimentació, el joc i la

comunicació, sempre al voltant
de quatre preguntes clau: què és
i per a què serveix; com s’adqui-
reix; què necessita l’infant per
aprendre-ho, i com es pot treba-
llar. És un llibre pensat original-
ment per a estudiants de mestre,
mestres en actiu i formadors de
mestres, però crec que també
pot ser molt útil per a tots els
pares que vulguin transmetre
aquesta confiança als fills, amb
coneixement de causa i amb les
eines adequades. Com va escriu-
re Tolstoi: “Si vols educar a tra-
vés dels coneixements, estima i
domina la teva matèria.” ❋
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