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A casa tinc un balcó. No és gaire gran: és un trian-
gle rectangle amb el catet més curt ocupat per dues 
plantes de jade enormes i, entre els dos testos, una 
taula feta de les potes d’una antiga màquina de co-
sir de la iaia i un tros de marbre rescatat de les es-
combraries. Tot just queda l’espai per a un parell de 
cadires i una caixa de fusta que faig servir de taula 
(el got, la llibreta, la ploma, el mòbil). Però és un 
balcó. Fins ara el tenia desaprofitat i ple de pols: 
el meu carrer no convida a sortir-hi. Això passa a 
molts balcons de Barcelona, la ciutat dels balcons. 
Sí, ho és. Si la comparem amb altres ciutats (Lon-
dres, París, Reus), hi ha pocs edificis de Barcelo-
na que no tinguin balcons. Grans o petits, tancats o 
oberts, però balcons. Balcons normalment buits de 
veïns i plens de bicis, carrets, armaris de plàstic i 
d’altres andròmines. Balcons buits de vida.

Des de ja fa unes setmanes, des que va començar 
el confinament, aquest parèntesi que ha caigut so-
bre la nostra rutina, he redescobert el meu  balcó. 
Terra ignota fins fa quatre dies, ara l’ocupo com si 
fos un explorador colonial en un tros de mapa en 
blanc: miro el carrer, observo com m’observen els 
veïns; el faig servir de biblioteca, de despatx; m’hi 
passo moltes més estones que abans. Estones que 
abans ves a saber què feia. Però de segur que no feia 
res tan agradable com ocupar el meu balcó, assegut 
tranquil·lament, llegint, escrivint, deixant volar el 
pensament, mirant i deixant-me mirar. Estones molt 
més profitoses i més vives. De vegades penso, des 
del meu balcó estant, i sentint-me culpable d’aquest 
pensament, que aquest parèntesi de la nostra vida 
anterior podria allargar-se indefinidament perquè jo 
gaudís del meu balcó redescobert.

a casa tinc un balcó 



    



    

JOANA CALVO
Alumna
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Ningú s’esperava que seria tan llarg, ara ja en portem 
sis. Vam passar d’estar tot el dia a l’escola, al carrer 
anant amunt i avall a estar tot el dia tancats a casa. Els 
primers dies no vaig parar de parlar amb els amics per 
Hangouts, ens hi passàvem hores!
 
Vaig començar una nova rutina, amb un horari que em 
vaig fer. Per exemple, de 10:00 a 11:00 tocava esport 
i de 18:00 a 19:00 jocs de taula amb la família. Com 
que tenim una col·lecció molt extensa de jocs, en vam 
jugar a molts: Sushi go party, Carcassonne, Scrab-
ble, Monopoly, Cluedo… Però el meu preferit amb 
diferència és Aventureros al tren, on es tracta d’acon-
seguir fer 100 punts fent rutes amb tren entre ciutats 
d’Europa.

He de reconèixer que durant les primeres setmanes hi 
va haver tardes que m’avorria molt, era una sensació 
molt estranya. Però després de Setmana Santa la cosa 
va canviar, vam començar a tenir moltes feines per 
fer de l’escola, i això m’agradava. De totes les feines 
que he hagut de fer la meva preferida va ser la de Sant 
Jordi, havíem d’explicar la llegenda des del punt de 

vista d’un personatge. Podies fer un còmic, una na-
rració, una obra de teatre, unes titelles, el que més ens 
vingués de gust.

Cada divendres a les 17:00 fem una videotrucada amb 
tots els nens i nenes de la classe i parlem una mica de 
tot. També hem començat a fer trobades matinals a les 
10:30 en grups de cinc nens i nenes i la tutora, jo he 
triat els dimarts. Allà parlem més dels deures i la feina 
que hem de fer.

Una altra de les coses que més m’ha agradat d’aquests 
dies és fer vídeos, en vam fer un molt divertit de les 
olimpíades amb la meva germana, ens vam gravar per 
casa fent més de 25 esports! Un altre el vam fer amb 
tota la família interpretant una cançó del grup Stay 
Homas, que s’ha creat durant el confinament. A més a 
més,  en vam fer un altre adaptant una cançó del ma-
teix grup com a felicitació d’aniversari del meu tiet.
Després de tants dies de confinament, avui, 26 d’abril, 
podrem sortir al carrer a passejar una estona. En tinc 
moltes ganes! 

Tot va començar el dijous dotze de març 
quan en tornar del menjador ens van dir 
que no tornaríem a l’escola fins d’aquí 

dues setmanes.























    

Si el món fos escrit en llapis,
 podria esborrar la lletra 

que vol ferir;
 podria esborrar mentides 

que no cal dir; 
n’esborraria l’enveja 

que porta mals; 
n’esborraria grandeses 

de mèrit fals… 
Però és escrit amb tinta

 de mal color: 
del color brut de la guerra i del dolor. 

Qui voldrà escriure un nou món més just i net? 
Potser que tu i jo ho provéssim, 

ben valents, lletra per lletra, 
des del nostre raconet… 

Joana Raspall



    

Sònia Pla
Mare

No penso que el nostre confinament sigui gaire di-
ferent del que estan vivint moltes famílies amb nens 
petits a casa. En el nostre cas, les dades tècniques són: 
70 m2, 4 persones (dos adults i dues nenes;  6 i 2 
anys), 2 habitacions, llum natural (gràcies!), un bal-
conet (uns 3 m2, més gràcies!)  i un terrat comunitari, 
al qual en circumstàncies normals no hi tenim accés, 
i que ara mirem de gestionar amb els veïns per po-
der fer-ne ús de manera organitzada per torns. Altres 
elements que s’han de tenir en compte: un ordinador, 
un adult que ha de teletreballar a temps complet i un 

altre que ha d’anar fent... Si a tots aquests ingredients 
hi afegiu molta incertesa, un bon polsim de caos, una 
mica d’angoixa i també molts moments bonics i els 
poseu en una coctelera, el resultat serà una imatge 
força ajustada del nostre confinament. 

Vaig llegint, aquests dies, articles i opinions d’experts 
(mestres, psicòlegs, pedagogs, etc. ) sobre el benestar 
emocional dels nens i també dels adults. En el nostre 
cas, a casa, tenim moments de tot. La petita de la casa 
està encantada de no haver d’anar a l’escola bres-
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«No sé si el mundo está al revés, o 
soy yo el que está cabeza abajo.»

Fito & Fitipaldis



    

sol. Quan va començar el confinament feia sis mesos 
que hi anava i encara no havíem donada per acabada 
l’adaptació. Per tant, tot i que té els seus moments de 
més irritabilitat, ella, en general, està encantada amb 
la situació.   

Una altra cosa és la gran: tot i que en general tot es 
mou en els paràmetres normals, podem detectar en 
alguns moments aquesta necessitat de córrer, saltar, 
cridar, etc. Bàsicament en tenim evidència  quan lite-
ralment es comença a enfilar per les parets. 

I els adults, doncs, anem fent. Intentant ser mares, pa-
res,  monitors de lleure, treballadors, psicòlegs, cui-
ners, pastissers, màsters en manualitats, professors, 
contacontes, mediadors de conflictes, experts en ioga, 
zumba i altres coses per l’estil tot a la vegada i no, no 

és fàcil.

I si no és fàcil en un context: dos adults - dues nenes, 
imagino la dificultat extrema que ha de suposar des-
equilibrar aquesta proporció: dos nens – un adult, per 
exemple. Si hi  afegim que aquest adult ha de teletre-
ballar o ha de treballar presencialment en algun dels 
sectors essencials, la situació pot ser realment molt 
complicada de sostenir!  Des de d’aquestes línies, una 
abraçada enorme a totes les famílies monoparentals!

Hi ha un debat latent aquest dies: haurem après al-
guna cosa de tota aquesta situació? La resposta no la 
tinc clara. En el pla personal, haurem treballat la re-
siliència, la improvisació, haurem intentat abraçar la 
incertesa i entenc que això pot tenir efectes positius. 
Si la societat després d’això serà millor? No ho sé. 



    











    

QUIM CAMPI
Mestre

LES FINESTRES
 DEL QUIM

La primera finestra que us vull presentar és la de la 
cuina. Abans tenia una cadira i una planta davant i 
quasi mai mirava a través d’ella. Tot eren presses 
al matí i sempre era molt tard a la nit. Ara és un es-
pai obert, on cada dia a les vuit de la tarda surto per 
aplaudir al personal sanitari, al personal de neteja, a 
qui treballa a un supermercat, als o les transportistes, 
al personal de les residències d’avis i àvies, bé a to-
thom que està dedicant els seu temps i esforç a tenir 
cura dels altres.

La segona finestra és la de l’estudi on hi treballava 
abans del confinament. Allí hi tenia el meu ordinador, 
els papers de l’escola, els llibres de consulta i també 
tots aquells trastos que mai saps on deixar.

Ara s’ha convertit en el meu racó dels experiments. 
Aquí és on gravo els diferents experiments que estem 
proposant a la comunitat de mitjans. Ara podeu veure 
en concret un dels experiments que aquest curs hem 
fet al laboratori amb els nens i nenes, l’experiment 
de les estalactites i estalagmites. La darrera finestra 
de la qual us vull parlar és la del meu menjador. Un 
espai on sopava cada nit i que els caps de setmana es 
convertia en un espai on compartir amb els amics i 
amigues dinars, sopars i riures.

Ara s’ha convertit en el meu lloc de treball, la meva 
taula i la taula del meus alumnes. Tinc una pissarra, 
ordinador, llapis, colors i també tinc els meus nens i 
nenes. Però ara tots els meus alumnes es troben dins 
d’una petita pantalla. La seva finestra és la petita pan-
talla del meu ordinador.

Aquestes son les meves finestres, les finestres que 
vull compartir amb vosaltres.



    







    

Joan Deulofeu
Mestre

Voldria aprofitar aquestes paraules per explicar un 
parell d’experiències personals noves per a mi i que 
penso que poden obrir espai per a reflexions personals 
i col·lectives tant sobre l’educació dels infants i els 
horitzons i reptes que se’ns plantegen com també pel 
que fa a la situació laboral que sembla que es figura en 
aquest nou context incert i d’higiene màxima.

Abans d’entrar en això, però, voldria recomanar un 
llibre d’un pensador contemporani (i encara viu) que 
té molta influència en contextos acadèmics. Timothy 
Morton ha escrit Ecología Oscura. Sobre la coexis-
tencia futura (Paidós, 2018) on planteja una possible 
manera de pensar amb les noves perspectives climà-
tiques i els reptes que aquesta emergència suposa. En 
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aquest llibre Morton reflexiona sobre molts aspectes, 
essencialment la nostra relació com a subjectes amb 
el món i intenta girar-la i penso que aquest virus s’ha 
erigit com a un gran subjecte, mostra d’allò que es 
proposa en el llibre. 

Ecología Oscura té una estructura un xic peculiar, el 
primer i l’últim capítol s’assemblen molt però tenen 
subtils diferències. En ells, l’autor ens explica una ex-
periència personal en un poble rus de la frontera No-
ruega i ho vincula amb l’accident de Txernòbil i acaba 
dient que els residus nuclears no s’haurien d’enterrar 
i amagar, no hauríem de fer com fa Noruega amb els 
fums d’una fàbrica russa –el govern noruec paga a la 
fàbrica perquè orienti els fums cap a l’interior de Rús-
sia i no cap a territori noruec–, ans al contrari, Morton 
proposa que es posin en contenidors segurs però al 
centre de les places dels pobles, a la vista de tothom, 
perquè tothom sigui conscient dels actes de l’espècie 
humana (una categoria que Morton desenvolupa i de-
fineix molt bé al llibre). 

Penso que aquesta idea de ser conscients dels riscos, 
de fer-los visibles, de ser conscients de la impossi-
bilitat de construir una societat i un món amb risc 0 
és molt rellevant. No hem d’evitar els riscos, no hem 
d’amagar-los i anul·lar-los, sinó que cal posar-los al 

centre, ser-ne conscients i mesurar les nostres vides 
en relació a ells. En tot cas, que aquesta reflexió ser-
veixi com a introducció i com a introducció a una al-
tra manera de pensar que és possible i que Timothy 
Morton explica molt millor que jo en el seu llibre. Els 
el recomano.

Dit això, entrem en els dos punts que he anunciat a 
l’inici. Els enumero aquí i els desenvoluparé segui-
dament. El primer punt és la necessitat d’assumir que 
sense un contacte i sense una rutina que inclogui dins 
i fora, l’educació es fa molt difícil, que la falta de con-
centració que un té en situacions d’alarma i de perill 
dificulten tant la tasca d’aprendre que cal pensar-hi 
molt. El segon tema sobre el que vull parlar és la 
precarització i la construcció definitiva de la societat 
24/7 que s’albira a l’horitzó de les mesures de teletre-
ball. Prometo intentar ser breu.

Sobre la tasca educativa en línia, crec que les famílies 
i els alumnes s’han adonat, tant com els mestres, de la 
necessitat de la institució escolar. Almenys, de la ne-
cessitat del contacte entre mestres –professionals de 
l’educació, si prefereixen– i alumnat i, especialment, 
entre alumnes. Intentar aprendre tancat a casa, sense 
poder sortir, és una empresa de proporcions titàniques 
i crec que tots ho hem pogut experimentar aquests 

Intentar aprendre tancat a casa, 
sense poder sortir, és una empresa 

de proporcions titàniques i crec que 
tots ho hem pogut experimentar 

aquests dies.



    

dies, encara que estem veient resultats que ens mera-
vellen i ens emocionen a partir de les propostes que 
arriben des de l’escola, només faltaria que no recone-
guéssim l’esforç i la dedicació de totes.

La meva experiència és tant com a mestre i com a 
alumne. Actualment jo estic cursant un màster de re-
cerca i prometo que tant les tasques que se m’enca-
rreguen com durant les hores de docència presencials 
(virtualment) hi poso molt esforç, però la meva ca-
pacitat de concentració és ínfima. La meva capacitat 
de treballar durant estones llargues o de fer esforços 
de comprensió es troba limitadíssima. I com a mes-
tre, faig la mateixa feina que abans a l’escola feia en 
la meva jornada laboral en més del doble de temps. 
Això fa que surti frustració, sensacions de treballar 
molt i avançar poc… Aquestes sensacions, pel que he 
recollit al meu entorn proper, són molt habituals. Així 
que és normal no tenir ganes de fer res, de voler jugar 
i estar matant el temps en comptes de fer coses pro-
ductives. En un estat d’incertesa, hom vol deixar que 
passi el temps i esperar que tot s’estabilitzi per trobar 
una posició des d’on enfrontar el món que ens envol-
ta. A mi no em queden ganes, quan acabo d’acomplir 
amb les obligacions mínimes, de posar-me a fer tas-
ques del màster, a llegir textos que em costen i que, a 
vegades, no m’interessen. No vull pensar en les ganes 
de fer deures que deuen tenir els nens, i no perquè 
no els agradi l’escola o les activitats que proposem, 
sinó perquè això d’estar tantes hores a casa i sense sa-
ber quan s’acabarà (encara que puguin sortir una hora 
diària al carrer) és un canvi tan radical que necessitem 
molt temps per adaptar-nos-hi tots.

Aquesta novetat imposada de manera tan dràsti-
ca també fa repensar les idees com els adults treba-
llem. El model actual ens proposa cada vegada ser 

més eficients i més productius, sense límit. Aquest fet 
s’accentua més amb el teletreball. Ara ja no tenim un 
horari definit de treball, ja s’ha instal·lat el model de 
treball de les indústries creatives (els recomano el pre-
mi Anagrama d’assaig de fa pocs anys, El entusiasmo 
de Remedios Zafra, per tal d’aprofundir en aquests 
temes) i el model de precarització que es desprèn 
d’aquestes, a través de narratives d’independència i 
llibertat. Durant aquests dies de teletreball ens estem 
adonant tots que treballem moltes més hores, que no 
som capaços de desconnectar de la feina, consultem 
contínuament el correu, contestem missatges con-
tínuament perquè no ens podem permetre el luxe que 
els altres pensin que no estem treballant. “Ets a casa, 
segur que tens temps per contestar un correu ràpida-
ment”. Semblen dinàmiques en què fins i tot dormir 
sembla mal vist (24/7: Late Capitalism and the Ends 
of Sleep de Jonathan Crary és un llibre que parla sobre 
això. El MACBA, a la seva web, ha posat a disposició 
la seva col·lecció de quaderns portàtils entre els quals 
n’hi ha un escrit per Crary que parla sobre aquesta 
mateixa societat sense dormir). 

No tinc solucions sobre aquests aspectes, no tinc pos-
sibles alternatives encara que podria esbossar algu-
nes aproximacions a través de pensaments feministes, 
com els conceptes de cura o de parar atenció, que re-
comano que tothom investigui i faci cerques, a mi em 
semblen possibilitats de futur molt interessants i que 
acullen a tothom des del respecte i l’equitat. Simple-
ment volia posar sobre la taula dos temes que crec 
que en més o menys mesura ens han afectat a tots, 
famílies, alumnat i docents.

No voldria acabar sense aprofitar aquest espai per 
desitjar que tots estigueu tan bé com sigui possible i 
enviar molts ànims i energia a tota la comunitat Tabor.



    







    

Felipe Munita
Escriptor

ENCUENTRO

Para un escritor de libros para niños y jóvenes como 
yo, pocas experiencias son tan maravillosas como la 
oportunidad de saber qué ha pasado con los lectores 
luego de que han leído tus textos. Con ello se abre 
la posibilidad de entrar, aunque sea por un momen-
to, al “cuarto propio” de cada niña y de cada niño 
que te cuenta, de mil maneras posibles, lo que uno 
de tus textos ha significado para él o para ella. Es, 
no tengo duda, una manera de encuentro muy per-
sonal y muy profundo, entre dos o más personas que 
solo se conocen a través de las páginas de un libro. 
Y en estos tiempos de confinamiento, en los cuales 
las posibilidades de encontrarse con otros se han vis-
to tan reducidas, la Escuela Tabor me ha regalado la 
oportunidad de encontrarme con los lectores de mis 
poemas. Como todo buen regalo, ha tomado muchas 
caras inesperadas: desde quienes me cuentan sus ex-
periencias con el piano (¡y hasta me envían sus vídeos 

tocando!) a partir del poema “El piano de Claudio”, 
hasta quienes han redescubierto la magia que esconde 
la estela de los aviones en el cielo. Desde quienes han 
creado verdadera poesía visual imaginando mil y una 
formas para presentar “Un punto” (¡de las que hasta 
Joan Brossa sentiría envidia!) hasta quienes se ma-
ravillaron, como yo, con el trino de unos pájaros en 
su ventana. Y así muchas otras maneras de respues-
ta personal a los poemas. Lo maravilloso, para mí, 
ha sido la posibilidad de observar cómo esos poemas 
han establecido un diálogo personal con cada lector y 
cada lectora. En cierto modo, eso hizo que, aun estan-
do tan lejos (pues escribo estas líneas desde Santiago 
de Chile), haya tenido la posibilidad de acompañar a 
cada niño en su viaje poético. Igual que se acompañan 
las gotas del siguiente poema, con el cual agradezco 
el regalo que la escuela me ha hecho con esta maravi-
llosa experiencia.      

Durant el tancament de l’escola la Mireia Pérez 
i la Mariona Millà van proposar als nens i nenes 
de segon treballar uns poemes de Diez pájaros en 

mi ventana, escrits per Felipe Munita. Una ve-
gada fetes les tasques, les mestres li van enviar a 

l’autor el resultat del treball dels alumnes. Us fem 
arribar, ara, el retorn del retorn.



    

 LAS AGUAS DEL MUNDO
a Feña

Su madre la luna llena
su padre el azul profundo
todas las aguas del mundo
vienen del mismo linaje...

el océano fecundo.

Unas corren río abajo
otras vuelan en cascadas,
hay enormes marejadas 
y arroyos que ni se ven

mas por muy lejos que estén
todas viven conectadas.

Un mar de hilos invisibles
tejen las aguas lejanas

repican como campanas
anunciando lo importante:
no hay gota que no le cante
canciones a sus hermanas.

Felipe Munita







    

El camí és llarg, encara que només 
et desplacis de la cuina a la cambra 
que dona a ponent i sobre els vidres 
de la qual s’incendia l’horitzó, per-
què la casa és un regne vast i desco-
negut i amb una vida no n’hi ha prou 
per a l’odissea entre l’habitació de 
la infantesa, la de dormir, el passa-
dís on els fills es corren al darrere, 
la taula del menjador sobre la qual 
els taps de les ampolles disparen 
salves com una guàrdia d’honor i 
l’escriptori amb uns quants llibres 
i uns quants papers que intenten 
expressar el significat d’aquest 
anar amunt i avall entre la cuina 
i el menjador, entre Troia i Ítaca.

El Danubi, Claudio Magris



    



  



  



   



   



   



   



VOLEM 
DONAR 

LES GRÀCIES 
A TOTS ELS 

QUE HEU FET 
POSSIBLE 
AQUEST 

NÚMERO:



Norma Garcia Vargas, Alisson i Jheicop; Andrés López i 
Laia; Susana Mendoza i Marc; Patricia Cobarsi, Jan, Gala 
i Max; Marta Boscardin i Emma; Yanira Massiel; Mar-
tha Rosas; Teresa Molina; Maria José Jiménez i Blanca ; 
Edwin Viricoechea; Àgueda Roca, Paul, Lluna, Roc i Jan; 
Carmen Montaño; Sandra Teixidor, Martí i Júlia; Maria, 
Berta i Joana; Mariona Millà; Keti Gviniashvili i Sandro; 
Laura Serra; Gemma Albi; Mireia Puig, Laia i Martí; 
Marta Colombi, Albert i Adrià; Almudena Díaz, Sergi i 
Anna; Tsira Sukhashvili i George David; Quim Campi; 
Elpida Theodorakakou, Jorge, Luna i Héctor Kyriakos; 
Rhianna Crazy; Nelson Cabrera i Isabella; Ara Aguilar; 
Tamara Palencia i Ander; Rossmery Alfaro i Alejandro; 
Montse Solé i Jana; María Jaqueline Rago i Aitor; Marta 
Mallat, el Quim i Elna; Johanita; Wahiba, Sami i Selma; 
Eva Estany i Nil; Ana Clavijo, Camila i Mikael; Elena Bo-
rrell, l’Ariadna i David; Merce Rovira i Martí; Laura Pe-
rera i Jana; Héctor López i Gala; Anna Vendrell, Martí i 
Biel; Eugenia Pons i Joana; Patricia Fernández i Martina; 
Jamal Khalaf i Yaser; Meritxell Doncel, Abril i Nit; Deel 
Maan; Maika García; Ricard Casasnovas, Natalia, Naia i 
Nil; Elena Borrell i Ariadna; Sergi Torres i Pau; Belen Díaz 
i Mar; Noelia Fornes i Nicole; Magda Cajamarca, Diego i 
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