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PER QUÈ CAMINS?

L’1 de novembre del 2005, l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Resolució 60/7. 
Una resolució que es tradueix en diverses accions: designar el dia 27 de gener, aniversari de 
l’alliberament del camp d’Auschwitz-Birkenau, Dia Internacional de Commemoració anual en 
memòria de les víctimes de l’Holocaust; instar a tots els seus Estats membres que elaborin 
programes educatius que inculquin a les generacions futures les lliçons de l’Holocaust, amb la 
finalitat d’ajudar a prevenir actes de genocidi en el futur; refusar tota negació, ja sigui parcial o 
total, de l’Holocaust com a fet històric, i condemnar sense reserves totes les manifestacions 
d’intolerància religiosa, incitació a l’odi, assetjament o violència contra persones o comunitats 
basades en l’origen ètnic o les creences religioses.

Malauradament, tot i que les Nacions Unides es van fundar per impedir que horrors com 
aquests tornessin a succeir, les tragèdies de Cambodja, Rwanda o Srebrenica, entre altres, 
ens demostren que el verí del genocidi segueix actiu.

Cal prendre consciència d’aquesta realitat i unir-nos a aquesta Resolució. Amb aquesta finali-
tat, es va crear el grup de treball Exili, Deportació i Holocaust, format per docents i investiga-
dors, i impulsat pel Departament d’Ensenyament i el Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya. El grup es dedica a promoure la transmissió i l’ensenyament a Catalunya de l’exili, 
la deportació i l’Holocaust, i a desenvolupar materials, eines i activitats formatives orientades a 
la comunitat educativa, per tal de contribuir a l’ensenyament de la història europea.

El nostre grup de treball, entre d’altres iniciatives, organitza l’acte per a estudiants en record i 
commemoració de les víctimes i elabora programes educatius de la mà d’unitats didàctiques 
com la que aquí us presentem, que ens permetran estar atents enfront de la intransigència, 
les ideologies extremistes, les tensions comunitàries i la discriminació de les minories, molt 
presents avui entre nosaltres.

Aquesta unitat, Camins, té el seu origen en l’acte per a estudiants amb motiu del Dia Inter-
nacional de Commemoració a les víctimes de l’Holocaust i de prevenció de crims contra la 
humanitat, organitzat el dia 27 de gener de 2014.

En el següent lloc web es pot trobar més informació del grup de treball:

https://sites.google.com/site/exilideportacioholocaust/

https://sites.google.com/site/exilideportacioholocaust/
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES PER 
AL PROFESSORAT

Camins neix del treball participatiu dels centres educatius amb motiu de l’organització de l’acte 
per a estudiants del Dia Internacional de Commemoració a les víctimes de l’Holocaust i de 
prevenció dels crims contra la humanitat, el 27 de gener de 2014. Per a aquest dia, els centres 
van preparar uns relats de vida que després van llegir a l’escenari, com a moment culminant de 
l’acte. Tots els textos feien referència al mateix tema comú, els Camins, camins que van seguir 
les víctimes fugint del nacionalsocialisme.

En alguns casos, foren camins que van dur a la salvació (amagatall, refugi), en d’altres, malau-
radament, tot el contrari (deportació, assassinat). També s’hi explicaven camins fets després 
de l’alliberament: anar-se’n a viure a d’altres països o tornar al propi país i trobar-se amb els 
veïns que, en alguns casos, fins i tot, van contribuir a la pròpia persecució.

Un altre tema que compartien aquests camins és que parlaven d’històries que, o bé de sortida 
o d’arribada, van passar per casa nostra. Es tractava de donar a conèixer la implicació del fran-
quisme amb l’Holocaust i d’aproximar aquests temes, en l’espai (el lloc on van passar aquestes 
històries) als alumnes i treballar el concepte de les memòries creuades d’Europa: experiències, 
històries, vides compartides. Una memòria en comú.

Per què els relats de vida?

L’objectiu últim de qualsevol genocidi és esborrar de la memòria col·lectiva el record de les 
víctimes. Com si no n’hi hagués prou de prendre’ls els béns, la dignitat, la identitat i, fins i tot la 
vida, sinó que el que es pretenia era d’oblidar-los definitivament, fer que mai haguessin existit. 
I, sovint, sense ser-ne conscients, tots hi col·laborem, quan molt sovint només recordem dades 
i xifres de morts que, finalment, perden el seu valor. Amb els relats de vida es vol retornar la 
veu i la dignitat que els botxins els hi van prendre. Volen ser un homenatge a totes aquestes 
persones, a les seves vivències, il·lusions i emocions. Persones anònimes i reals, que poques 
vegades surten als llibres de text, on només acostumem a trobar personatges destacats com 
responsables militars o polítics. Contra l’oblit, hi posem la memòria.

Els relats que es van preparar per al 27 de gener del 2014 per mitjà de les històries de vida, les 
entrevistes a familiars i d’altres fonts documentals provenen del treball d’investigació del grup. 
Es tracta de materials originals i inèdits, treballats amb rigor i adaptats perquè puguin ser em-
prats per l’alumnat. Per fer-ho, hem comptat amb especialistes en la docència d’aquest tema, 
formats en centres de prestigi, i investigadors de les principals universitats. També hem tingut 
el privilegi de comptar amb la col·laboració dels descendents dels protagonistes dels diversos 
relats, sense els quals la feina hagués estat molt més difícil. El vídeo que acompanya aquesta 
unitat ha estat realitzat per professionals experts en temes de treballs de memòria personal i 
familiar, i tècnics en l’elaboració de clips pedagògics per a museus i webs.
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L’any 2014, les històries corresponien a Rudolf Friemel, Edmon Gimeno, Dora Poch, Jenny 
Kehr i les famílies Hoenigsfeld i Molho-Saltiel, així com un grup de nens polonesos que van ser 
acollits a Barcelona, un cop acabada la guerra, víctimes del projecte Lebensborn. [Aquest era 
un dels projectes secrets creats pel nacionalsocialisme amb la idea d’incrementar la població 
ària, i consistia, per una banda, a oferir a noies considerades de raça pura la possibilitat de tenir 
un fill en secret, el qual era donat a l’organització, que l’educava i adoptava, i per altra banda, 
al segrest de nens considerats aris als territoris ocupats de l’Est, i que van ser més de cent mil 
només a Polònia.]

Totes les lectures es poden consultar a la pàgina web de l’XTEC, on també es poden trobar al-
tres materials d’interès per utilitzar a l’aula o per organitzar l’acte commemoratiu a les víctimes 
de l’Holocaust i prevenció dels crims contra la humanitat del dia 27 de gener.

http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions/2014/victimesholocaust/queespotfer

El contingut de Camins es vincula amb el currículum de ciències socials, geografia i història 
del 4t curs de l’Educació Secundària Obligatòria. Concretament, amb el tema de les arrels del 
món contemporani, els grans conflictes del segle XX, els totalitarismes i el franquisme. Pel que 
fa a Batxillerat, també es treballen aquestes temàtiques a la història de Catalunya i Espanya 
durant el franquisme (1939-1975). A més, s’hi podrien vincular matèries com Filosofia i ciuta-
dania, Llengua i literatura catalana i, pel que fa a les optatives, cal considerar la Psicologia, la 
Sociologia i la Història del món contemporani.

Quant a les competències, pensem que Camins pot ser una bona eina per treballar la compe-
tència social i ciutadana. Entre d’altres, destaquem els següents elements:

 Æ la participació,

 Æ l’exercici de la ciutadania en una societat plural,

 Æ la comprensió de la realitat social actual,

 Æ la convivència i els conflictes que en resulten,

 Æ la construcció d’una societat democràtica, solidària, tolerant i compromesa que contribueixi 
a la pau i la democràcia, 

 Æ la valoració de la diversitat i el reconeixement de la igualtat de drets entre diferents col·lectius,

 Æ l’impuls del diàleg, les habilitats socials i la negociació per arribar a acords com a forma de 
resoldre els conflictes, tant en l’àmbit individual com en el social.

Es tractaria, en resum, de reflexionar, emprar el judici ètic basat en els valors i les pràctiques 
democràtiques i mantenir una actitud solidària i responsable davant el compliment dels drets i 
de les obligacions, i de respecte cap a la diversitat.

Considerem el treball interdisciplinari fonamental per tal d’entrellaçar tots aquests con-
tinguts. Matèries com la filosofia, la llengua catalana i la literatura, l’educació per al des-
envolupament personal i la ciutadania, la plàstica o, la història i la cultura de les religions 
resulten molt interessants per ampliar conceptes i metodologies. No es tracta tant de 
dotar d’un coneixement històric amb moltes dades –que ja es proporcionen a l’aula– sinó 
de sensibilitzar els estudiants, fomentar l’empatia i l’educació en valors i enfortir la me-
mòria democràtica.

http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions/2014/victimesholocaust/queespotfer
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Pel que fa als objectius, en destaquem:

 Æ Donar a conèixer els moviments de migració que milers de persones es van veure 
forçades a realitzar per fugir dels totalitarismes emergents a Europa durant l’expansió 
del nacionalsocialisme i la guerra següent.

 Æ Reflexionar sobre la neutralitat de l’Estat espanyol durant la Segona Guerra Mundial, així 
com la relació amb la comunitat jueva.

 Æ Aprendre a analitzar i contrastar les fonts documentals i visuals presents a l’audiovisual 
i a l’activitat escrita.

 Æ Aprendre a ordenar cronològicament la informació que prové de diferents fonts i situar-la 
en una línia del temps per poder contextualitzar la informació nova.

 Æ Llegir i interpretar els mapes històrics, analitzar el detall de les fotografies i fer-ne una 
reflexió crítica emprant un vocabulari apropiat.

 Æ Aprendre a treballar en equip i fomentar el debat, el diàleg i la participació del grup; 
aprendre a escoltar (actitud empàtica).

 Æ Aprendre a reflexionar sobre els fets del passat i vincular-los als fets actuals, ja que causes 
de conflictes actuals estan relacionades amb factors històrics. Aprendre a valorar així la 
funció de la memòria històrica en la construcció del futur. 

 Æ Conèixer i identificar situacions de discriminació i marginació que poden ser les llavors 
de fenòmens que desemboquin en rebuig, odi i violència.

Hem estructurat la proposta didàctica de Camins en dues parts. D’una banda, trobem la pro-
jecció de l’audiovisual, d’uns deu minuts de durada, i, de l’altra, la proposta didàctica, que té 
l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i els valors que ens aporten els relats de l’audiovisual.

Tot plegat està pensat perquè es pugui utilitzar a l’aula en una o dues sessions, de forma in-
terdisciplinària. Pensem que pot ser un contingut interessant per iniciar el tema de la Segona 
Guerra Mundial i l’Holocaust, tot i que cal tenir un coneixement previ de la Guerra Civil espan-
yola. També pot ser utilitzat més endavant per aprofundir en el tema i treballar-lo des d’un altre 
àmbit, a partir de l’emoció i l’empatia.

La proposta didàctica Camins està adreçada directament als estudiants perquè puguin respon-
dre a les preguntes a partir de la projecció de l’audiovisual i dels documents adjunts. L’activitat 
consta d’un text a l’inici, per introduir la temàtica de l’audiovisual, i d’una sèrie de qüestions a 
plantejar-se en petits grups perquè es puguin posar en comú amb la resta de la classe amb 
unes reflexions finals.
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CAMINS. Memòries d’una Europa en guerra.

1 CAMINS. MEMÒRIES D’UNA 
EUROPA EN GUERRA.

Camins és un audiovisual de deu minuts de durada que explica la història de dues famílies 
europees: els Friemel i els Hoenigsfeld.

En el context polític i social de les dècades de 1920 a 1940, el que es coneix com l’Europa 
d’entreguerres, ambdues famílies cercaran vies de fugida, recursos per trobar millors condi-
cions laborals, opcions de resistència, exilis polítics...

De la mà de dos dels seus protagonistes, la Margarita i l’Stefan, ens endinsarem en la convulsa 
Europa d’aquell moment. Les seves vides tracen els itineraris que van fer i alhora ens expliquen 
amb què es van trobar i quines decisions van haver de prendre. Són històries creuades.

Els Friemel inicien la seva vida plegats a Barcelona i es veuen obligats a fugir-ne amb la fi de la Guerra Civil.

Els Hoenigsfeld decideixen venir a l’Estat espanyol des de la seva Polònia natal, primer per 
obrir-se camins laborals i després fugint de l’horror del nazisme.

Ara, amb el pas del temps, podem pensar i reflexionar sobre les seves accions, sobretot perquè co-
neixem les conseqüències. Però, què hauríeu fet vosaltres en aquella situació? Hi havia altres opcions?

Tot plegat s’acompanya de fotografies i documents, cedits generosament pels corresponents 
hereus, arxius, investigadors com la Rosa Sala Rose i pels membres del grup de treball Exili, 
Deportació i Holocaust. Alguns d’aquests recursos els trobarem al llarg d’aquesta proposta 
didàctica i els treballarem.

Aquests són dos dels molts relats de vida que es poden trobar en llibres, memòries i documents 
d’arxius. Hem escollit aquestes famílies perquè ens permeten explicar molt més àmpliament la 
magnitud dels totalitarismes i, en concret, de l’Holocaust. Són un breu relat enmig de tota la 
barbàrie. Ara bé, totes dues històries comparteixen els camins. D’anada i de tornada, creuant 
Europa i passant per casa nostra. Què els porta a iniciar aquests viatges? Amb què es troben 
als diferents països per on passen? Què va fer el franquisme i com va afectar a les seves vides?

Us proposem iniciar aquest recorregut amb el visionat del vídeo Camins. Podeu mirar-lo les 
vegades que us sigui necessari.

Quan hàgiu acabat, per conèixer millor algun dels detalls, teniu a continuació una sèrie de pre-
guntes per respondre i reflexionar en petits grups de cinc persones. Finalment, us proposem 
compartir les vostres reflexions, a partir de tres preguntes finals amb la resta de la classe. 

Ens agradaria molt conèixer què us ha semblat l’audiovisual i rebre els vostres comen-
taris, suggeriments o millores. Serà tot plegat molt benvingut. Ens podeu escriure a 
grupdetreballedh@gmail.com
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2 LES ACTIVITATS. 

A continuació trobareu una sèrie de preguntes relacionades amb Camins i amb els documents 
o fotografies que l’acompanyen. En grups de cinc persones com a màxim, doneu-hi resposta.

1 Elaboreu una línia del temps i situeu-hi els principals fets històrics des 
del 1923 fins al 1945.

Després situeu cadascun d’aquests fets personals que s’esmenten al vídeo 
en el lloc cronològic que li correspongui (feu servir un altre color).
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Amb l’ascens del nazisme, la colònia alemanya va deixar de relacio-
nar-se amb la família Hoenigsfeld i la Mercedes va haver de deixar el 

col·legi alemany.

Amb l’esclat de la Guerra Civil espanyola, Madrid no era un lloc segur. 
La Rosa i la seva filla decideixen marxar a Polònia.

Per poder tornar a Espanya, la família Hoenigsfeld va haver de renun-
ciar al judaisme.

Amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial, la família polonesa dels 
Hoenigsfeld va ser expulsada de casa seva i perseguida.
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Rudolf Friemel va venir a la península com a voluntari de les Brigades 
Internacionals a lluitar al costat de la República.

La Margarita i el Rudi van haver d’exiliar-se a França una vegada 
acabada la Guerra Civil.

Margarita Ferrer va ser traslladada a treballar a Alemanya i al Rudolf el 
van dur presoner a Auschwitz.

En Rudi va ser assassinat a Auschwitz, un mes abans de 
l’alliberament del camp.
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2 En un mapa, situeu els règims totalitaris d’Europa entre els anys 20 i 
30. Feu-ho també amb els democràtics. Podeu ajudar-vos d’aquest enllaç 
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/01/26/la-crisi-de-
les-democracies-i-el-triomf-dels-totalitarismes-en-el-periode-
d%E2%80%99entreguerres/

Mapa de l’Europa d’entreguerres, 1918-1939.

Quins trets diferencien els sistemes totalitaris dels democràtics?

Respecte als règims totalitaris, quines característiques ideològiques els dife-
rencien? Establiu les vostres conclusions a partir de les següents frases, que 
corresponen a quatre règims totalitaris diferents.

José Maria Pemán, ideòleg franquista

“La victoria definitiva de España es en estas páginas seguridad y fe. Como también es fe 
y seguridad la España una, grande y libre, que tras la victoria esperamos para siempre.”

Benito Mussolini, líder del partit nacional feixista italià

“El feixisme rebutja frontalment les doctrines del liberalisme, tant en el camp polític com en 
l’econòmic.”

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/01/26/la-crisi-de-les-democracies-i-el-triomf-dels-totalitarismes-en-el-periode-d%25E2%2580%2599entreguerres/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/01/26/la-crisi-de-les-democracies-i-el-triomf-dels-totalitarismes-en-el-periode-d%25E2%2580%2599entreguerres/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/01/26/la-crisi-de-les-democracies-i-el-triomf-dels-totalitarismes-en-el-periode-d%25E2%2580%2599entreguerres/
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“Es parla molt de l’activitat violenta dels feixistes. Ens arroguem per a nosaltres sols el dret 
de controlar-la i, si arribés el cas, d’eliminar-la. [...]. Mentrestant, i mentre ho considerem 
necessari, seguirem colpejant amb major o menor intensitat el crani dels nostres enemics, 
és a dir, fins que la veritat hagi penetrat en ells. [...]. El programa de la política exterior del 
feixisme comprèn una sola paraula: expansionisme”.

Heinrich Himmler, ministre de l’Interior del Tercer Reich i Comandant en cap de les SS

“Hi ha un principi que ha de constituir una regla absoluta per als SS: hem de ser hon-
rats, correctes, lleials i bons camarades davant la gent de la nostra mateixa sang, però 
amb ningú més. [...] Si les altres races viuen confortablement o es moren de gana només 
m’interessa en la mesura que podem necessitar-los com esclaus de la nostra cultura: a 
part d’això, em són indiferents. [...] Desitjo mencionar aquí amb la major claredat un capí-
tol particularment difícil. Entre nosaltres ha de ser mencionat una sola vegada amb molta 
claredat però en públic mai parlarem d’això. M’estic referint a l’evacuació dels jueus, a 
l’extermini del poble jueu; el poble jueu serà exterminat, diu cada camarada del partit: ‘està 
clar, és en el nostre programa’”.

Khatayevich, agent de Stalin

“S’està lliurant una batalla implacable entre els camperols i el nostre règim. Es tracta d’una 
lluita a mort. Aquest any ha estat una prova per a les nostres forces i la seva capacitat de 
resistència. Fou necessària una epidèmia de fam per poder demostrar qui mana aquí. Ha 
costat milions de vides, però el sistema de cooperatives agrícoles romandrà implantat.” 
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3 L’Holocaust va afectar moltes persones i de moltes maneres diferents, 
depenent del col·lectiu del qual formessin part. A Camins trobem la reali-
tat viscuda per dues famílies, però que és una mostra real del que va viure 
molta més gent. Pel que es diu a l’audiovisual, de quin col·lectiu formaven 
part? Descriu com va afectar l’Holocaust a les vides d’aquestes persones. 
Raoneu les vostres respostes.

Certificat de bateig d’Esteban Honigsfeld (1939) a París. Les autoritats espanyoles de l’època obligaven als estrangers a 
batejar-se per poder entrar al país. Fons Família Hoenigsfeld.
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Invitació de casament d’en Rudi i la Margarita a Auschwitz. Fons Rodolphe Friemel.

4 A les dues històries s’expliquen situacions de discriminació i margina-
ció que van patir les famílies.

Per què la família Hoenigsfeld va convertir-se al catolicisme en tornar a 
l’Estat espanyol? Què penseu del fet d’haver de canviar de religió, haver 
de renunciar a les pròpies creences, cultura, identitat, davant el risc de 
perdre la vida? Seria el cas de moltes famílies jueves.

El franquisme protegia els jueus? Raona la resposta a partir d’aquesta Ordre 
promulgada pel govern franquista l’11 de maig de 1939, referent a l’entrada 
d’estrangers a l’Estat Espanyol.
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5 En Rudy Friemel va formar part de les Brigades Internacionals durant 
la Guerra Civil espanyola. Les Brigades Internacionals eren unitats militars 
formades per voluntaris de més de 50 països diferents que van lluitar con-
tra el feixisme, i que estan considerades com un gran exemple de solida-
ritat internacional. Més tard, en Rudy formarà part d’un grup de resistència 
clandestí. Què creieu que era la resistència? Quins tipus en coneixeu?

Rudolf Friemel. Fons Rodolphe Friemel.

En Haim Guri és un poeta i periodista israelià que el 1947 va organitzar 
la sortida cap a Israel dels supervivents de l’Holocaust d’Hongria. Aquest 
episodi de la seva vida, el fet d’estar en contacte amb els supervivents, el 
va marcar per sempre. Fruit d’aquesta experiència, va escriure un poema 
anomenat Resistències, que detalla diferents menes de resistència:

“Va resistir qui va escriure i difondre. Va resistir qui va falsificar documents. Va resis-
tir qui va escriure diaris.

Va resistir qui va oferir ajuda.
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Va resistir qui va lluitar a mà armada.

Va resistir qui es va rebel·lar als camps de concentració i els que es van organitzar als 
guetos.

Va resistir qui va sobreviure.” 

Valoreu aquests diferents tipus de resistències de què ens parla en Haim 
Guri. Creieu que totes són formes de resistència?

La Margarita i el Rudolf Friemel van haver de marxar de la península l’any 
1939, amb la victòria de les tropes franquistes. Poc després, a Àustria, van ser 
perseguits i detinguts per les tropes nazis. Espanya havia acordat un pacte 
no bel·ligerant durant la Segona Guerra Mundial i, després de la guerra, s’ha 
anat considerant que Espanya va ser neutral. Què en penseu, d’aquesta 
presumpta neutralitat d’Espanya durant la Segona Guerra Mundial?

Imatge del Parlament de Catalunya (1940). Els 
símbols referents al nazisme eren comuns a les 
ciutats espanyoles a l’inici dels anys quaranta. Fons 
Brangulí. Arxiu Nacional de Catalunya.

La història de la família Friemel acaba amb una frase que va dir en Rudolf, 
just abans de morir, “Avui nosaltres, demà vosaltres”. A què creieu que es 
refereix? Què volia dir? Per què ho va dir en aquell moment? A qui es dirigia?
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6 Zvi Guil és un escriptor supervivent de l’Holocaust. Quan el 2002 va 
pronunciar una conferència a Israel sobre el llegat dels sobrevivents, va 
subratllar quin era per a ell l’objectiu principal:

Què en penseu, d’aquesta frase? Per què els supervivents volen lliurar a les 
generacions futures, com la vostra, tot el que van aprendre?

A Camins s’utilitzen fotografies i documents procedents dels fons 
personals,arxius i records dels seus protagonistes. Per què us sembla que 
el protagonista i la seva família els van conservar i en van tenir cura? Rao-
neu la resposta.

Stefan Hoenigsfeld. Fons Cristina. 
Calandre Hoenigsfeld.
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Invitació a la boda d’en Rudy i 
la Margarita.  
Fons Rodolphe Friemel.

Quan acabeu, prepareu les següents respostes a aquestes qüestions, per 
tal de debatre-les amb tota la vostra classe.

 Æa) Camins és un audiovisual que ens ha agradat perquè…

 Æb) Amb Camins hem après … (prioritzeu els tres aprenentatges que valoreu més).

 Æc) Escolliu una de les frases que inicien o tanquen els relats. Aquella que us hagi impactat 
més. Trobeu el que signifiquen per a vosaltres. Compartiu la frase i la interpretació amb la 
resta de la classe.
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 ÆCreieu que, més enllà dels coneixements històrics, cal treballar la història des del punt de 
vista de la memòria? Per què?

Per acabar, us proposem un joc, un joc que es basa en la reflexió, l’empatia 
i la persuasió.

Poseu-vos en dues fileres en paral·lel (unes cinc persones a cada filera). 
Entremig, a una punta, es situa una persona i, enfront, una altra. Repre-
senta que aquestes dues per sones són família, per exemple, un tiet i una 
neboda. Al tiet l’han tancat i la neboda voldria ajudar-lo, però sap que, en 
el cas que ho faci, corre un risc i, si l’enxampen, serà empresonada també. 
Llavors, els dos empresonats no tindran cap opció de sortir-se’n!

Els que esteu situats en una fila haureu de trobar motius per convèncer la 
neboda que vagi a salvar el tiet. Si l’argument convenç a la persona que fa de 
neboda, cal que faci un pas endavant i s’apropi al tiet. Si no la convenç, cal 
que es quedi quieta.

Els de l’altra filera cal que trobin arguments en contra. És a dir, motius perquè 
no vagi a salvar el seu tiet i es salvi ella. En el cas que l’argument convenci a 
la neboda, aquesta fa un pas enrere i s’allunya del tiet. En el cas que no, es 
manté al seu lloc.

I així, tots els membres d’una i altra filera aniran trobant arguments per a 
la neboda, a favor o en contra d’intentar salvar al tiet, i els aniran exposant 
alternadament.

Què passarà? Escolteu els arguments dels uns i dels altres i reflexioneu so-
bre els motius que poden fer que cadascú avanci o retrocedeixi. Escriviu-
ne tres conclusions. 
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3 RECOMANACIONS PER SEGUIR 
CAMINANT. 
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