Una imatge,
una història
Contes per a menuts...
i no tant.
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El gegant egoista
OSCAR WILDE
Cuentos, Oscar Wilde
Aguilar 1951

HISTÒRIA
Hi havia una vegada un gegant que tenia un jardí molt
bonic; mentre estava de viatge, els nens i les nenes van
entrar a jugar en ell, i eren feliços allà. Però el gegant va
tornar, i es va enfadar molt en trobar-los al seu jardí. Els
va fer fora, i va aixecar un mur al voltant del jardí per a
impedir-los el pas.
La primavera es va entristir molt amb l’absència de les
nenes i els nens i també va marxar del jardí. Es van apoderar
d’ell el gel, la neu, el vent i la calamarsa.
Les nenes i els nens no tenien on jugar; un dia van descobrir
una esquerda en el mur i es van colar dins del jardí. La
primavera va tornar. De nou va haver-hi flors i ocells a les
branques dels arbres.
Llavors el gegant va entendre que no és possible la
primavera sense nens i nenes, i va decidir tirar a baix el
mur per a permetre’ls jugar al jardí sempre que volguessin.

El gegant egoista

Conceptes clau:
Conflicte capital/vida.

REFLEXIÓ

QÜESTIONS

La societat occidental es presenta com el jardí ideal en el
qual moltes persones de zones violentes o empobrides
volen habitar; però es comporta com un gegant que
impedeix l’accés al seu territori.

Com se sent el gegant quan les nenes i els nens entren a
jugar al seu jardí la primera vegada? Per què els expulsa?

Aquesta actitud empobreix i deteriora a la societat
tancada, que, no obstant això, és insostenible, ja que per
les “esquerdes” del mur es colen moltes persones empeses
per la necessitat o la voluntat de canvi.

Com creus que el gegant decideix tirar a baix el mur que
ell mateix ha construït? Com se sent després? I els nens,
com se senten amb ell?

La violència que es genera al voltant de les fronteres i a
la migració genera situacions de greu vulneració dels
drets humans; i no és sinó una de les moltes formes en
què el sistema patriarcal tracta de posar límits a la vida,
a l’expressió de la vida i les seves manifestacions lliures
(infància, diversitat sexual, discapacitat funcional, etc).
La cura de les persones desconegudes, representat en
l’hospitalitat, és un requisit per a una societat igualitària i
justa de ciutadania global.

Com és que només l’hivern habita el jardí?

Què passa en el nostre món amb els murs? Qui els
construeix, i per a què?
A quin o a qui se’ls posen murs? Es poden derrocar?

La Ventafocs
HERMANOS GRIMM
Editorial R. Steiner, 2015

HISTÒRIA
Hi havia una vegada una noia òrfena de mare. El seu pare
es va casar de nou amb una dona vídua, que va venir a la
casa amb les seves dues filles. La noia es va veure obligada
a treballar per a la resta de la família en condicions
d’inferioritat i exclusió; ella assumia totes les tasques de la
llar, no tenia ni un llit per a dormir, estava sempre cansada
i bruta. Per això li deien Ventafocs. No tenia els mateixos
drets que les altres persones de la seva família (sortir,
disposar de temps de lleure, prendre decisions, gaudir del
ball…). I això li feia molt de mal, pel tracte que rebia de les
persones de la seva pròpia família. Tot i així, ella va trobar la
seva pròpia manera d’evolucionar.
L’ajuda que rep, i que li permet superar aquesta situació,
es representa en la versió de Perrault a través de la fada
madrina, i en la versió dels germans Grimm a través de
la branca d’avellaner que el seu pare li porta i que ella va
plantar a la tomba de la seva mare, on creix un avellaner i
es posen els coloms, que escolten a la Ventafocs i li porten
el que ella demana. En tots els casos són símbols maternals
(maneres d’assumir la part positiva de la referència
materna).

La Ventafocs

Conceptes clau:
Corresponsabilitat, condicions globals de
desigualtat en les cures.

REFLEXIÓ

QÜESTIONS

Moltes persones en el món, encara que són de la mateixa
família humana, treballen per a altres en condicions
d’inferioritat, explotació o esclavitud, en tasques
domèstiques, fent-se càrrec de les cures que uns altres no
exerceixen. El treball domèstic es realitza en condicions
de precarietat i falta de drets, i no hi ha ajuda màgica per
a sortir d’aquestes situacions. En molts llocs del món les
nenes són designades per la família per a fer-se càrrec de
les tasques domèstiques, sense que se’ls permeti prendre
decisions sobre l’orientació de la seva pròpia vida.

Com se sent la Ventafocs respecte a la seva pròpia família,
especialment amb el seu pare? Per què és tractada d’una
manera diferent? Què és el que li dóna la força per a seguir
endavant?
En quins referents se secunda? Com supera les seves
dificultats? Com creus que se senten les germanastres
amb ella?
Hi ha gent en el món en condicions semblants a les de
Ventafocs? Són homes o dones? Què necessiten aquestes
persones per a sortir d’aquesta situació?
Has trobat altres contes en els quals es posi el focus
d’atenció en la maldat de les dones, com en el cas de les
madrastres? En aquests casos, acostuma a obviar-se la
responsabilitat dels homes, com en aquest cas la del pare.

La dona sense mans
CIEN CUENTOS POPULARES ESPAÑOLES
“La niña sin brazos”
Biblioteca de cuentos maravillosos, 1992

HISTÒRIA
A una noia jove li van tallar les mans a causa d’un pacte
pervers entre el seu pare i el diable. El diable va salvar al pare
de la pobresa a canvi de la seva filla; però ella es protegia
amb una benedicció, i el diable no va poder emportarse-la.
En venjança, va tallar-li les mans.
La noia va aconseguir tirar endavant, es va casar i va tenir
dos fills. La seva sogra, envejosa, va expulsar-la de casa. Va
sortir al món sola amb els seus dos bebès en unes alforges
que portava al coll. Els bebès tenien set i ella es va ajupir al
costat d’un riu per a donar-los beure; els bebès van caure a
l’aigua, ella va intentar rescatar-los, i en aquest moment les
mans li van tornar a créixer. Hi ha diverses versions d’aquest
conte, i totes coincideixen en la mutilació perversa de la
noia i la seva vulnerabilitat amb els dos bebès al seu càrrec.

La dona sense mans

Conceptes clau:
Corresponsabilitat en les tasques de cures,
condicions globals de desigualtat de les
cures dins la llar.

REFLEXIÓ

QÜESTIONS

Una dona jove pot veure’s molt limitada en recursos interns
i externs pel seu origen familiar i/o per les condicions
desiguals en el seu entorn. Aquestes limitacions poden
ser molt fortes en el moment de criar i cuidar; així i tot,
moltes persones que estan en situació de cuidar troben
miraculosament els recursos per la seva obstinació i
dedicació.

Com perd les mans la noia? Què pot fer sense mans i amb
dos nens petits? Què li passarà si s’ajup a beure en el riu?
Com podem ajudar-la?

Com a societat tenim el deure de proporcionar recursos
per a la cura de manera que no depenguin d’un miracle
o de la voluntat individual, ja que la cura és un dret i una
necessitat per a totes les persones.

En els contes populars, es freqüent trobar que es posa
l’atenció en la maldat de les dones, com en la sogra?
En aquests contes, acostuma a invisibilitzar-se la
responsabilitat dels homes, com ara la del seu home?

Què significa actualment “estar sense mans”? Hi ha dones
en situació semblant en el món? Tenen suport? Qui ha
d’ajudar-les?

La mare ànec
HERMANOS GRIMM
“Los tres enanitos del bosque”
Todos los cuentos de los hermanos Grimm
Editorial Rudolf Steiner, 2015

HISTÒRIA
Hi havia una vegada una noia treballadora i generosa.
La seva madrastra l’envejava profundament. Després de
superar diverses proves difícils que li va posar la madrastra,
la noia es va casar amb un rei, i va tenir un fill. La madrastra,
envejosa, la va llançar al riu, on aquesta es va convertir en
ànec.
Però cada nit, la mare fetillada tornava a l’habitació on
dormia el seu fill, recobrava la forma humana, li donava el
pit mentre l’acariciava per després desaparèixer, convertida
de nou en ànec, fins a la nit següent.

La mare ànec

Conceptes clau:
Sobreesforç de les dones davant la crisi de cures.
Corresponsabilitat institucional amb les cures.

REFLEXIÓ

QÜESTIONS

En l’actualitat, moltes dones exerceixen la maternitat en
condicions difícils, han de passar molt de temps treballant,
amb només una estona de les seves vides per a cuidar i
criar als seus fills petits; aquesta situació és encara més
dura per a les dones que migren a altres països i deixen
fills o filles a càrrec de familiars.

Com creus que se sentia la protagonista del conte, com a
mare, durant el dia? I quan tornava a veure al seu bebè? I
el bebè, com se sent sense la seva mare? Per què ella torna
cada nit?

Per a moltes dones el procés d’arribar a la vida adulta
implica moltes proves difícils (formació, independència,
protegir-se de relacions abusives, etc). I d’adultes es troben
pressionades per un sistema laboral o una manera de vida
“madrastra” que no afavoreix les condicions de cura (falta
de xarxa familiar o social, horaris i condicions laborals,
doble jornada, distàncies etc.).
Així i tot, aconsegueixen treure forces per a alletar,
acompanyar o criar a fills i filles enmig de l’adversitat.

Quins obstacles tenen les mares d’avui per a poder criar als
seus bebès? Com es poden modificar aquests obstacles?
I en la resta del món, què succeeix amb aquest tema?
Existeix corresponsabilidad dels homes? I dels governs?
Creus que existeix prou corresponsabilitat de la resta de
persones que tenen vincles familiars? I dels governs i les
institucions?
Has trobat altres contes populars en els quals s’encarni la
maldat en personatges femenins, com les madrastres?
Per què creus que passa això?

La perera de la tieta misèria
A. RODRÍGUEZ ALMODÓVAR
Cuentos al amor de la lumbre, vol I,
Anaya 1983

HISTÒRIA
Una dona pobra i miserable, la tieta Misèria, que només
tenia una perera, va rebre una nit un foraster. A canvi de
la seva hospitalitat, aquest li va concedir un desig; i ella
va demanar que qui pugés a la seva perera no es pogués
baixar sense el seu permís.
Quan la mort es va aparèixer a la seva casa, la tia Misèria
la va fer pujar a la perera. La mort no podia baixar, així que
ningú moria. El món es va anar convertint en un caos, hi
havia persones que sofrien molt i no morien, tot estava
desequilibrat.
Finalment van aconseguir convèncer a Misèria perquè
deixés baixar a la mort, però ella va posar com a condició
que la mort no se l’emportés fins que no la cridés ella
mateixa tres vegades. I per això la misèria segueix estesa
pel món.

La perera de la tieta misèria

Conceptes clau:
Respecte pels cicles vitals. Acceptació de la
mort i dels límits. Decreixement.

REFLEXIÓ

QÜESTIONS

L’equilibri de la vida i de les cures requereixen que els
processos es completin; la vida i la mort formen part d’un
cicle imprescindible.

Per què no vol Misèria deixar baixar a la mort de la seva
perera? Com porten la resta d’éssers vius les conseqüències
d’aquest control sobre la mort?

A vegades els éssers humans creiem que podem viure
sense fer-los cas, o que podem controlar-los; però és una
fantasia.

Per què li demanen a Misèria que la deixi baixar? Què
passaria si mor la misèria? Què passa si la mort no és
present en el món? Es pot controlar la mort?

La falta de límits es converteix en caos, insalubritat
i amenaça, perquè els éssers vius no poden créixer
indefinidament; per tant, els sistemes econòmics tampoc
(ja que es refereixen al produït a través de la naturalesa).
És a dir, no podem construir sobre tot l’espai natural,
produir sense parar objectes no reciclables (ens ofeguem
en escombraries), ni treballar sense descansar, ni estar
permanentment connectades, ni viure eternament.

Què succeeix quan el procés de mort és dolorós o
miserable? Com cuidem els éssers humans el final de la
vida?

De fet, el final de la vida en condicions de deterioració
extrema pot ser molt dolorós per a les persones que ho
sofreixen i els seus familiars.
És important per a cuidar de la vida entendre i acceptar
que és limitada i que cada criatura té el seu propi final.
Amb la mort ens cap l’acceptació, però no el control.
El que sí que podem fer és cuidar del final de la vida per
a què la mort es doni en condicions dignes. La mort és
necessària; la misèria no.

Podem acompanyar el final de la vida de manera acurada
i respectuosa?
Per què creus que existeix la misèria al mon?

La manta de l’avi
J. y W. GRIMM
“El abuelo y el nieto” Cuentos de niños y del hogar,
Anaya 1985

HISTÒRIA
Un home tenia a casa al seu pare, vell, mig cec, mig sord i
mig coix.
Quan el vell menjava els feia molt de fàstic, perquè li queia
el menjar de la boca; així que el van posar a menjar en un
racó, sol. Eren pobres i els hi costava mantenirl’ho.
Un dia el pare va decidir que l’avi ja no podia viure més
temps amb ells, perquè era una càrrega. Va manar al seu
fill a les golfes perquè baixés la manta i la hi donés a l’avi,
que havia d’anar-se de casa. El fill va pujar a les golfes i
trigava a baixar. El pare el va cridar: “Per què trigues tant?”
El fill va contestar: “Pare, estic tallant la manta per la meitat,
per a poder donar-li a vostè una quan jo el faci fora de casa
meva”.
El pare es va commoure i va deixar a l’avi vivint amb ells.

La manta de l’avi

Conceptes clau:
Cura de la gent gran. Cadena generacional
de cures. Vulnerabilitat.

REFLEXIÓ

QÜESTIONS

La cura de les persones grans en la societat contemporània
està delegada en persones o institucions fora de la família.
Improductius, deteriorats, dependents o malalts es
converteixen en una càrrega per a la resta de la família,
ocupats en tasques productives.

Per què el nen es posa a tallar la manta?

Aquesta situació genera un empobriment dels vincles
familiars i també un desaprofitament generalitzat dels
sabers i experiències que les persones majors poden
aportar a la família i a la societat.
Les cures segueixen una pauta descendent (els majors
cuiden dels menors), fins que en determinat moment
els més grans necessiten la cura dels joves, per la seva
vulnerabilitat i deterior. En aquest moment, el deute de
cures es reverteix.

Què creus que pensa i sent el pare en saber-ho? I l’avi?
Com és que el pare decideix deixar a l’avi a casa?
Què fan les famílies amb els avis? Com es pot millorar la
vida de les persones grans en la nostra societat?

Peter i Wendy
J.M. BARRIE
Peter Pan
Cátedra 2011

HISTÒRIA
El Peter Pan era un noi que no va voler créixer i va fugir
de la casa dels seus pares al país de Mai Més, on la seva
vida transcorria entre fantàstiques aventures, al costat dels
nens perduts. Els nens perduts havien caigut dels seus
cotxets quan eren bebès, i a Mai Més van oblidar el que és
una mare.
El Peter va aconseguir convèncer a una nena, la Wendy,
perquè anés amb ell a Mai Més i jugués a ser la seva mare.
La Wendy va acceptar el joc i va volar amb ell i amb els seus
dos germans petits a Mai Més, on cuidava del Peter, dels
seus germans i dels nens perduts, tots ells homes. Cosia,
mantenia la casa neta, els hi contava contes a la nit i els
curava quan s’emmalaltien o ferien en les seves aventures.
Però un dia va decidir tornar a la seva casa i deixar-se
cuidar per la seva pròpia mare; amb el temps va créixer,
es va convertir en una dona i va tenir una filla. El Peter va
continuar sent un nen, i va buscar a la filla de la Wendy
perquè jugués a ser la seva mare.

Peter i Wendy

Conceptes clau:
Desigualtat històrica dels rols de gènere en les
cures. Valoració diferencial dels rols de gènere.

REFLEXIÓ

QÜESTIONS

El patriarcat ha ensenyat als homes a ser irresponsables
pel que fa a les cures i a delegar-les injustament en les
dones, sense aprendre a ser autònoms, amb el que sempre
depenen d’una dona que assumeixi aquestes cures.

Què esperen de la Wendy els personatges d’aquest conte?
Per què cap d’ells cuida dels altres? És més important estar
d’aventura que cuidar?

D’aquesta manera es genera un deute perpetu de cures,
ja que si ells no les assumeixen, les generacions posteriors
de dones segueixen al seu servei. Les dones maduren i
creixen exercint les cures, però aquestes tasques tenen
menys valor social que les aventures (socials, polítiques o
laborals) masculines.
En el cas de la Wendy aquesta desigualtat és molt clara:
ella és la que cus, la que posa normes a la casa, la que
conta els contes i la que tots reconeixen i busquen com a
mare. Però aquestes cures tan buscades (fins als pirates
voldrien tenir-la de mare) no ho són per a aprendre-les
(els altres personatges, tots masculins excepte Tiger Lily
-que és una guerrera índia-, no es plantegen aprendre a
cuidar; només volen estar d’aventura, i l’aventura màxima
és matar), si no que busquen que ella treballi per als altres
sense reciprocitat.

Pot la Wendy divertir-se com els altres? Cuidar és cosa de
noies? Es pot créixer i madurar sense assumir les tasques
de les cures?
Per què les cures han estat assumides principalment per
part de les dones?
Què podem fer per a canviar això?

La Kupti i la Imaini
M. SAYALERO
“Kupti e Imaini”, Los cuentos que nunca nos contaron,
Nube de Tinta 2019

HISTÒRIA
Hi havia un rei que tenia dues filles, la Kupti i la Imaini.
Va preguntar-les si estaven disposades a rebre la seva
herència, i la primera va contestar que sí.
La segona, en canvi, va donar les gràcies al seu pare i li va
dir que preferia trobar per si mateixa la seva pròpia fortuna.
El rei, furiós per la seva resposta, va enviar-la a viure en la
humil barraca d’un faquir coix.
La Imaini va acceptar aquesta proposta i va demanar al
faquir una moneda i un teler prestat. Amb la moneda
va comprar fil i oli. Cada dia, ella li donava al faquir un
massatge a la cama coixa i teixia el seu fil en el teler.
Al cap de poc temps el faquir podia caminar i ella havia
guanyat una petita fortuna venent en el mercat les teles
que teixia.

La Kupti i la Imaini

Conceptes clau: Valoració de les cures
respecte el treball remunerat. Independència
i interdependència. Equilibri entre l’àmbit
productiu i reproductiu de la vida.

REFLEXIÓ

QÜESTIONS

Dos grans temes relacionats amb les cures: d’una banda,
la salut i la possibilitat de sanar, lligada a la constància i
dedicació a les cures, pel fet que la Imani frega la cama del
malalt amb oli cada dia, i aconsegueix tornar a caminar.

Què creus que porta a la Imani a no prendre l’oportunitat
que li ofereix el seu pare i buscar els seus propis recursos?
Per què el seu pare s’enfada i l’envia a viure amb un faquir?

D’altra banda, la possibilitat de guanyar-se la vida per
si mateixa, que li permet a la Imani la resta de la seva
aventura, en la qual succeeixen moltes coses màgiques;
ella és responsable de la seva fortuna i de prendre les
seves pròpies decisions. Aquesta llibertat li permet arribar
molt lluny.
Per a moltes dones, la vida laboral i la independència
econòmica és la clau que desencadena molts altres
processos d’evolució i creixement; l’autosostenibilitat
és una forma molt concreta de respecte per la pròpia
existència i d’enfortiment interior.
La Imaini és capaç de cuidar de si mateixa i dels altres, i
això li permet viure com a adulta i atreure la prosperitat
econòmica i afectiva a la seva vida.

Com aconsegueix ella curar-li la cama? Per a què serveix el
teler? Com es fa la Imani adulta i independent?
En aquest món, les persones solen ser autònomes en la
cura al mateix temps que en el treball remunerat? Ho fan
homes i dones per igual? Per què?

Mans invisibles
ÁNGELA CARTER
“Vasilisa la Bella”
Cuentos de Hadas, Impedimenta, 2017

HISTÒRIA
En molts contes tradicionals com La Bella i la Bèstia, La mà
negra, Bava Yaga... apareixen mansions o cases molt ben
ateses (netes, ordenades, amb el menjar a punt quan és
l’hora) per éssers invisibles que no es donen a conèixer en cap
moment de la història i sobre els que no es diu res. El relat de
Vasilisa la Bella n’és un exemple.
Quan la Vasilisa es va posar al servei de la Bava Yaga (la
bruixota-mare), aquesta li va encarregar diverses tasques
difícils que ella va dur a terme amb ajuda de la seva nina
(regal/benedicció de la seva mare).
Al final del dia, la Bava Yaga va observar que les tasques
estaven fetes de manera irreprotxable. Llavors va cridar: “Els
meus fidels criats, els meus amics íntims, moleume el blat!”
i unes mans invisibles així ho van fer. La segona nit va passar
el mateix, i la Bava Yaga va ordenar: “Els meus fidels criats, els
meus millors amics, traieume oli de les llavors de rosella!” i les
mans invisibles ho van fer.
La Vasilisa va preguntar-li a la Bava Yaga coses que volia saber,
però no es va atrevir a indagar sobre les mans invisibles, i la
Bava Yaga li va dir: “Fas bé, hi ha coses que no cal saber”.

Mans invisibles

Conceptes clau:
Visibilitzar les tasques de cures. Reconèixer
el valor i els drets de les persones
cuidadores.

REFLEXIÓ

QÜESTIONS

Les tasques de cures han estat durant molt de temps
invisibilitzades; en naturalitzar-se com a part del rol femení
i realitzar-se en l’espai privat, queden ocultes, i fa falta un
treball conscient de visibilització per a treure-les a la llum.
En cas contrari, sembla que aquestes tasques es fan soles,
o que unes mans màgiques s’ocupen d’això sense esforç i
sense cost; així, els drets i necessitats de les persones que es
fan càrrec d’aquestes tasques queden ocults. És necessari
no solament visibilitzar les tasques de cures, sinó també
a les persones que hi ha darrere d’elles, majoritàriament
dones.

Qui fa aquestes tasques que estan màgicament resoltes?
Com se sentiran aquestes persones que estan sempre
ocultes, el nom de les quals no pot dir-se? Estan presoneres
o encantades? Qui o què vol que no es parli d’elles?

En els contes, la invisibilitat sol ser un recurs de protecció;
en la realitat, és un estat de vulnerabilitat. Per això el
treball d’apoderament de les dones ha de passar per la
visibilització.

A la nostra casa, a la nostra escola, en el nostre barri sabem
qui fa les tasques: cuinar, netejar, recollir, comprar…? És
important saber-ho?

