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Pròleg 

Nosaltres treballem per 
difondre els contes gitanos 

Tots i totes les qui formem part de la Fundació Privada Pere  
Closa dediquem els nostres esforços i il·lusions a treballar  
per a la formació i la promoció del poble gitano a Catalunya.  
Alhora, treballem per a potenciar la imatge positiva del 
poble gitano, preservar el seu ric llegat cultural i donar-lo a 
conèixer a la resta de la societat. Som una entitat gitana sense 
ànim de lucre que actuem a diferents localitats de Catalunya 
per promoure l’èxit escolar dels infants i joves gitanos, 
afavorir al seu creixement personal i millorar l’entorn familiar 
i comunitari per a què tinguin el màxim d’oportunitats i la 
major qualitat de vida possible. També volem ensenyar 
als joves que la gitanitat no pot ser un obstacle pel seu 
creixement personal. Tot el contrari. En definitiva, necessitem  
normalitzar la presència gitana a les aules. 

L’Àrea de Cultura Gitana de la nostra entitat vol donar 
a conèixer la rica i heterogènia cultura gitana per tal 
de traslladar una imatge positiva del poble gitano que 
esdevingui real i lliure de prejudicis i autoestereotips. 
Volem difondre l’especificitat de la cultura gitana com 
una cultura propera i enriquidora per a tothom, i desitgem 
promoure el respecte per a totes les seves manifestacions. 
Una cultura que forma part del mosaic que composa la 
realitat diversa de la nostra societat. La cultura del nostre 
poble, que ha estat perseguida durant segles, que encara 
avui dia continua patint agressions i que és desconeguda 
per la majoria, requereix el reconeixement institucional 
que mereix i el respecte de la resta de la societat.



8 

A l’escola més retrògrada els contes eren menystinguts 
i menyspreats en favor de continguts pretesament més 
profitosos i acadèmics. Per sort, la llei del pèndul ens 
col·loca avui en una tessitura molt diferent. Els contes 
no són només un recurs airós sinó que tenen substància 
en si mateixos perquè signifiquen un centre d’interès, al 
voltant del qual giren altres aprenentatges com la llengua, 
la geografia, la música, les matemàtiques i la història. El 
centre d’interès actua com a element motivador i catàrtic. 
L’afany per recuperar i revaloritzar els contes populars 
casa a la perfecció amb la idea d’una escola intercultural 
i mestissa, que vol rescatar tradicions de procedències 
ètniques, religioses, geogràfiques i lingüístiques molt 
diverses. Això, a la vegada, entronca perfectament amb la 
intenció d’educar en valors com la solidaritat, la diversitat, 
el respecte i la tolerància. I són precisament els nens 
i les nenes els principals factors de canvi i els contes i 
llegendes populars gitanes una eina brillant. Històries on 
l’heroi o l’heroïna són gitanos, que destil·len el sentit de la 
vida gitano impregnat de valors com l’amor per la vida, 
el respecte ecològic per la natura, el gust d’extasiar-se 
amb la música. Històries orgulloses, divertides, intrigants, 
que ensenyen de manera subtil i implícita. Amb els contes 
s’ensenya i s’aprèn divertint.

El nostre Projecte Trianual per a la Inclusió Educativa 
dels Nens i els Joves Gitanos a Catalunya, finançat per 
The Nando and Elsa Peretti Foundation, té com objectius 
generals pal·liar l’absentisme escolar i promoure l’èxit 
educatiu de l’alumnat gitano i, també, la difusió de la 
cultura gitana en l’àmbit educatiu. El projecte contempla 
la realització d’activitats per a la difusió de la cultura 
gitana a les aules de les escoles i els instituts. Aquest 
llibre s’emmarca dins d’aquest projecte amb la voluntat 
de difondre els contes gitanos.
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Introducció

Una maleta viatgera d’on ha nascut  
un conte pel respecte i la convivència

La història que esteu a punt de llegir és el resultat de 
llargues passejades, moments incerts i l’inici de grans 
amistats, d’aquestes que només els nens són capaços de 
gestar. Pertanyem a tres projectes diferents, cadascun 
amb una personalitat pròpia, necessitats particulars 
i formes de treballar diverses, ens uneixen, però, una 
missió, una visió i uns valors conjunts que ens han permès 
tirar endavant aquesta peripècia.

Som el Centre Obert La Colla, la Cibercaixa i el projecte 
Siklavipen Savorença (Educació amb Tothom) de Badalona 
Sud. Tots tres projectes treballem vers les necessitats 
dels infants a través de diferents metodologies enfocades 
en hàbits d’estudis, autonomia personal, competències 
socials i participació comunitària. Cerquem la promoció 
educativa dels infants a través d’un acompanyament a 
les famílies en tot el procés educatiu dels seus fills i filles 
en coordinació amb els diferents agents del territori, 
potenciant així un ecosistema d’aprenentatge transversal 
a nivell comunitari. 

A la Cibercaixa treballem per proporcionar un entorn 
lúdic i educatiu que complementi la vida escolar de nens, 
nenes i adolescents. Organitzem activitats que potencien 
el desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels infants. 
Fomentem el joc compartit, l’hàbit d’estudi, l’ús de les 
noves tecnologies, els valors democràtics i solidaris i 
els hàbits saludables. Treballem de manera conjunta 
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amb tots els actors que intervenen en l’educació i en el 
desenvolupament dels infants (escola, família, Equip Bàsic 
d’Atenció Social i Plataforma d’Afectades per la Hipoteca) 
amb l’objectiu de promoure la parentalitat positiva per 
millorar els vincles familiars i de l’entorn.

Els de la Colla Som un centre obert que treballa a l’Escola 
Josep Boada de Badalona. La nostra fita és fer de 
l’aprenentatge una experiència divertida i gratificant per 
al nen o la nena. Utilitzem metodologies que fan l’infant 
protagonista del seu propi aprenentatge, fent-li prendre 
consciència del mateix i capacitant-lo en l’aprendre a 
aprendre. Aquest enfocament ens permet, alhora, treballar 
l’educació emocional des de l’aprendre a ser, enfocant 
el seu procés maduratiu des d’una vessant positiva i 
participativa que el permeti prendre decisions amb criteri 
de responsabilitat i en favor d’una millor convivència.

El Siklavipen Savorença és un projecte de caràcter 
socioeducatiu adreçat a infants i joves gitanos i gitanes, 
a les seves famílies, als centres educatius on estudien i 
a les entitats i els serveis de les zones on s’implementa. 
L’objectiu del nostre projecte és donar suport als alumnes 
gitanos i gitanes perquè assoleixin l’èxit educatiu. La 
nostra intervenció és integral i, d’aquesta manera, a més 
de les accions ja previstes al projecte, facilitem productes 
de mate- rial escolar a tots els nostres alumnes.

Un cop presentats,  us explicarem la crònica que hi ha al 
darrera d’aquest llibre, que, tot i ser menys estrafolària 
que aquest, no mereix ser obviada pel lector. Tota aquesta 
aventura va començar a l’inici del curs escolar 2021-2022, 
farts tots de les mesures COVID que, en aquell moment, 
vam suposar, equivocadament, acabarien. Se’ns va ocórrer 
que una bona forma de pal·liar el disgust inicial seria 
concedir als nostres nens i nenes una mica de normalitat 



13

i va sorgir la idea d’escriure un llibre conjunt entre els tres 
serveis que la Fundació Privada Pere Closa duu a terme, 
en horari extraescolar, al barri de Sant Roc.

Tot el material necessari per a redactar la nostra història 
el vam ficar dins una maleta de colors llampants. Cada 
grup de nens seria responsable de redactar una part de 
la història seguint la trama que els companys anteriors els 
havien deixat. Un cop escrita la seva part, s’encarregarien 
de portar-la al següent projecte. Evidentment, ens 
permetria treballar la lectoescriptura, la comprensió 
lectora i el treball en equip, però la gràcia del projecte 
estava, justament, en el fet de sortir de la bombolla en 
la qual portaven un curs sencer i donar l’oportunitat de 
normalitzar les interaccions socials.

Tal com era d’esperar, els nens i nenes van respondre 
millor al fet de portar i rebre la maleta als companys que 
al d’escriure la història. Les entregues, inicialment, es feien 
al carrer per les mesures COVID i, fins i tot, alguna entrega 
es va haver d’anul·lar pel risc que suposava ajuntar 
tants infants. Així i tot, sempre hi va haver molt bona 
acollida entre ells i van anar creant lligams amb l’excusa 
d’escriure aquest relat. Mica en mica, vam ser testimonis 
de l’apropament dels autors, la prudència va donar pas 
a les abraçades, es preguntaven com els anava i ja no 
calia ni plantejar jocs per jugar. La Cibercaixa, La Colla 
i el Siklavipen Savorença ja no sonaven paraules buides 
en un idioma estranger, s’havien convertit en sinònim de 
companys i companyes, els companys i companyes de La 
Maleta Viatgera.

La part més emocionant d’aquest projecte va arribar al 
voltant de Sant Jordi, on finalment es van poder reunir 
tots junts per primera vegada. El conte necessitava 
un títol i era just que es decidís entre tots. Aleshores, 
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acompanyats d’un bon berenar, vam llegir la història i, 
després de proposar uns quants títols, es va realitzar una 
votació que va finalitzar amb diversos jocs compartits. 
En aquell moment, ens vam adonar que el valor real 
d’aquestes pàgines el tenen els seus protagonistes, ells 
són la veritable llum del respecte, la tolerància i l’exemple 
palpable de que les diferències no resten, sumen.

Els nens i les nenes, cada dia ens ensenyen que, siguin d’aquí 
o d’allà, d’un color o d’un altre, tenen aquesta capacitat 
que es perd quan una creix. La capacitat d’integrar i 
normalitzar les diferencies, i si ens ho permeteu, direm 
que són capaços de quelcom més important encara, 
treure profit d’aquestes. Petits i petites, moltes gràcies 
per la vostra gran participació en aquesta aventura però, 
sobretot, moltes gràcies per ser els i les nostres mestres, 
sou la nostra millor motivació. Feliç lectura!
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EL LLAMPEC MÀGIC
L’aventura d’una noia gitana  

a la recerca de la llum del respecte

CAPÍTOL 1

Aquesta és la història d’un 

llampec que va caure més de 

pressa que un tren. El llampec 

va quedar-se tot sol al bosc i, de cop i 

volta, es va trobar un os. Era un os molt 

gran i estava enfadat. No li agradava tot 

el desconegut. En veure’l tan enfadat, 

el llampec va començar a córrer cames 

ajudeu-me aconseguint escapar. L’alegria 

d’aquell moment va fer que, de sobte, el 

llampec es convertís en una humana tan 

amable que tenia poders de llum.
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El seu cabell era llarg i negre i la seva pell 

del color de la mel. Era una noia gitana. 

El seu nom era Sol i tenia llum pròpia. 

Mentre caminava pel bosc, es va trobar un 

ancià, que, en veure-la, es va adonar que 

la bondat de la noia gitana milloraria el 

món. Aleshores, li va encarregar la cerca 

d’una gemma blava i verda per què la seva 

màgia uniria el món. La Sol, tota decidida, 

es va posar en marxa. I, d’aquesta manera, 

començà el seu viatge.
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CAPÍTOL 2 

Caminant pel bosc, la Sol 

es tornà a trobar amb l’os 

enfadat. Es va adonar que la 

seva ràbia era, només, fruit de la por al 

que era desconegut. Així que va decidir 

presentar-se a l’os, que va resultar ser 

molt agradable. Es deia Pepito. Xerrant, 

es van fer amics i, finalment, en Pepito 

va proposar a la Sol acompanyar-la 

en aquesta aventura i ella va acceptar 

encantada. Junts, van fer les maletes i 

van agafar un autocar en direcció a la 

Muntanya de la Serralada de la Marina.  

Van arribar de seguida, però, de cop i 

volta, es va fer de nit. Una nit  

fosca i tenebrosa.
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“No tinguis por Pepito”, va tranquil·litzar 

la Sol al seu amic, coneixedora de l’efecte 

violent que tenia la por en ell. I, fent ús 

dels seus poders, va il·luminar el camí. 

Poca estona després, van trobar una cova, 

que els va semblar acollidora per passar 

la nit i, quina va ser la seva sorpresa, quan 

van veure que al final de la cova hi havia 

una porta! Encuriosits, la van obrir i hi van 

descobrir tot un món ple de nans gitanos. 

Estaven afamats i, per sort, també hi van 

descobrir menjar.
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CAPÍTOL 3 

Era evident, aquells nans gitanos 

també tenien por de la Sol i 

el Pepito, però, no pas pel seu 

aspecte o perquè fossin desconeguts. Hi 

havia quelcom més. De seguida, els van 

portar a veure el nan més ancià i, per tant, 

el més savi del món dels nans gitanos, que 

els va dir amb veu profunda: “Sabia que 

això passaria. El vostre futur serà fosc com 

la nit”. No van entendre aquelles paraules 

i es van preguntar de què devia parlar 

l’ancià. Aleshores, el Pepito va veure que 

l’ancià gitano portava un anell amb una 

gemma blava i verda que s’il·luminava 

quan la Sol s’hi apropava!
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Van decidir marxar de la cova i el Pepito 

li va confessar a la Sol que havia vist la 

gemma a l’anell de l’ancià gitano. La Sol 

li va dir al Pepito que aquell anell era 

molt especial per què tenia poders i que 

havien d’aconseguir-ho. Llavors, van tornar 

a la cova i li van demanar l’anell al nan. 

Però, primer, ell va voler ensenyar-los-hi 

el poder de l’anell. Els va portar fora de 

la cova i es va acostar a un arbre trencat 

i, de l’anell, va fer aparèixer una poma, 

la va col·locar dins l’arbre i el va reparar. 

Convençut que l’anell havia d’estar amb 

la Sol, el nan gitano, se’l va treure del 

seu dit per donar-li i, llavors, del no-res, 

va aparèixer una tortuga que se’n va 

empassar l’anell per després desaparèixer.
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CAPÍTOL 4 

L’os, que volia l’anell, es va posar 

molt trist, així que la Sol va 

pensar un pla per recuperar-lo. 

Cuinar una poció màgica, amb l’ajut del 

nan ancià gitano, que els permetés treure 

l’anell de dins la tortuga. Però, el nan ja no 

hi veia gaire bé, es va equivocar i en va fer 

una poció que encongia a qui la begués. 

La Sol, convençuda de tornar la llum al 

món, va decidir beure-la i entrar dins la 

tortuga per a recuperar l’anell. Però, tenien 

poc temps, els efectes de la foscor serien 

permanents en una setmana. Van trobar 

la tortuga adormida i la Sol va aprofitar 

per beure la poció màgica i ficar-se dins la 

seva boca.
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Es va fer molt petita i, aleshores,  

el Pepito li va posar una armadura que 

li havien fet els nans gitanos perquè 

els àcids de l’estómac de la tortuga no 

li fessin mal. La Sol s’endinsà dins la 

tortuga. Hi havia alguna cosa que brillava 

cada cop més i més. Era l’anell, que, en 

la seva presència, s’enfortia. Va intentar 

agafar-lo, però el braç prim d’una mantis 

li va impedir! Van lluitar força estona. La 

tortuga l’havia posat allà per protegir 

l’anell i no atenia a raons. La Sol no li volia 

fer mal, així que, va aprofitar el seu poder, 

la va enlluernar i, finalment, va poder 

agafar l’anell. Va sortir corrents, abans que 

la mantis recobrés la vista.
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CAPÍTOL 5 

Com que va sortir tan despresa, 

la Sol va ensopegar i es va xocar 

contra una pedra. Tota la llum va 

desaparèixer de cop. El Pepito i els nans 

gitanos van anar corrents a ajudar-la, però, 

era massa tard, la Sol no responia i l’anell 

s’havia apagat. Amb l’enrenou, la tortuga 

es va despertar i quan es va adonar del 

que havia passat, es va enfadar moltíssim: 

“Ho sabia. Sabia que aquesta noia gitana 

acabaria portant la foscor al meu món! 

Quan la vaig veure arribar com un llampec, 

vaig fer tot el possible perquè no passés!”. 

El Pepito, que havia après molt d’aquell 

viatge amb la Sol, es va adonar que a la 

tortuga li passava igual que a ell, tenia por 

del que desconeixia. 
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El Pepito, aleshores, es va compadir de la 

tortuga i li va dir: “No, tortuga, el que ha 

portat la foscor al nostre món, ha estat la 

nostra por a conèixer i estimar allò que 

desconeixem. La Sol em va ensenyar, amb 

el seu exemple, que la veritable llum ve del 

respecte i que les diferències no resten, 

sumen”. La tortuga, penedida del que 

havia fet, es va posar a plorar i el Pepito i 

els nans gitanos també la van acompanyar. 

Tots plegats es van abraçar i de les seves 

llàgrimes en va brotar un riu esplèndid i 

fèrtil. I del seu amor, va sorgir una llum 

al cel, màgica i esplendorosa a qui li van 

posar el nom de la seva amiga, Sol.



EL LLAMPEC MÀGIC38 







E
L

 L
L

A
M

P
E

C
 M

À
G

IC

Departament 
de Cultura


