FITXES EDUCATIVES
Aquestes planes que tens a les mans són unes fitxes que han de servir d’ajut per a treballar
els continguts de l’exposició Cinema i Pau. Tant en el discurs de l’exposició com en aquesta
proposta ens hem proposat un triple objectiu:
1. En primer lloc, prendre consciència d’una realitat: la violència és molt present al
nostre món, però sovint cadascú de nosaltres hi conviu amb desinterès o resignació. La
majoria de les vegades ni tan sols en som conscients.
2. En segon lloc, aprofundir sobre aquesta violència, que pren diferents formes:
militarisme, conflictes armats, terrorisme, violència de gènere, bulling, etc. Saber que té unes
causes i que, per tant, és evitable.
3. I, en tercer lloc, però no menys important, comprendre que el camí cap a la cultura
de pau ja està engegat de fa temps a través de la noviolència, el diàleg i la cooperació. Cal
posicionar-se individualment en relació a aquesta violència: preguntar-se on sóc, on hauria
de ser i què puc fer.

L'ÚS DE LES FITXES
EL REPTE
Al primer plafó, l’exposició planteja un petit joc que ajudarà a dinamitzar-ne la seva lectura.
Es tracta que els propis visitants juguin a encertar les pel· lícules que fan referència a cada
tema. Això pot trencar el gel amb l’exposició i funcionar d’excusa per apropar-se una mica
més al seu contingut. Aprofiteu per comentar si s’han vist les pel· lícules que hi surten, si van
agradar, si els van fer reflexionar, si les van relacionar amb els temes de cada plafó, etc.
A continuació, us oferim alguna pista per tal que sapigueu què en volem treure de cada fitxa
didàctica i el corresponent plafó de l'exposició:

COM VEIEM LA VIOLÈNCIA
L’objectiu de la primera fitxa és fer entrar els alumnes en l’exposició tot fent introspecció.
Es tracta que es mirin a si mateixos i analitzin la seva pròpia actitud davant la violència.
També lligarem el cinema amb el tema de la violència, alhora que posarem èmfasi que el
cinema, més enllà de ser entreteniment, també és transmissor de coneixements, valors i
actituds.

CONFLICTES ARMATS I OBLIDATS
Aquest apartat té dos objectius. Per una banda, veure quins conflictes coneixem. Es tracta
d’adonar-nos del grau de biaix que hi ha entre el nostre coneixement i la realitat, aprofitant
el llistat de països en conflicte que donem. Per altra banda, mirarem de qüestionar el paper
dels mitjans de comunicació de masses a l’hora d’informar. No es tracta de demonitzar els
mitjans de comunicació. Són necessaris i pitjor informats estaríem si no existissin. Però sí
que cal veure que no informen de tot, ni de tot per igual. Hi ha conflictes dels quals en sentim
a parlar tothora, i sobre d’altres, en canvi, no en diuen res de res.

FER FRONT A LA MILITARITZACIÓ
La idea d’aquesta fitxa és fer veure als alumnes que la militarització de la societat no és una
cosa llunyana. Per això posem exemples de militarització a casa nostra. Davant l’intent de
fer quotidià el fet militar, però, no es tracta de quedar-nos passius. Històricament s’han sentit
veus, que de vegades fins i tot han arribat a ser majoritàries, en contra de les iniciatives
militaristes. Per això, l’exercici convida a reflexionar amb la resposta que, des de la societat
civil, hi ha hagut a aquestes militaritzacions. L’objecció de consciència és un dret necessari
que a voltes demana molta creativitat i tenacitat per aconseguir-lo.

EL DESCONTROL DE LES ARMES
D’entrada, és important fixar-se que entre la llista de països productors i exportadors d’armes
hi ha una majoria de països occidentals, i especialment europeus, on no hi ha conflictes
armats importants. En canvi, la llista dels països importadors la formen majoritàriament
països de l’Àsia i d’Orient Mitjà. És precisament en aquesta darrera àrea on hi ha els conflictes
oberts més importants d’avui dia.

PREVENIR L’APARICIÓ DEL TERRORISME
Sovint quan es parla de terrorisme es parla de la por o de la necessitat de reforçar la nostra
seguretat. Però el terrorisme no és un fet inesperat: hi ha factors que en permeten explicar
el seu origen i consolidació: la violència estructural, els conflictes enquistats, la vulneració
de drets humans, la injustícia, la cultura de la violència existent, etc. Posar-nos en la pell
dels protagonistes del diàleg ens ha d’ajudar a analitzar-ne les causes i les solucions
possibles. Aquestes no vindran essencialment de la resposta policial o militar, sinó més aviat
per desactivar aquestes causes que estan en l’origen.

LA NOVIOLÈNCIA ÉS EL CAMÍ
La idea de la fitxa sobre la noviolència és trencar tòpics. La noviolència no és només renunciar
a fer ús de la violència. Va molt més enllà i és molt més rica en continguts del que pot
semblar a primer cop d’ull. Els alumnes hauran de dilucidar quina és la proposta de la
noviolència contrastant-la amb la de la violència. D’aquesta manera, desgranarem deu idees
força més concretes i comprensibles. Farem visibles les diferències cabdals entre la violència
i la noviolència.

CONSTRUÏM UNA CULTURA DE PAU
La idea d’aquesta proposta radica en una constatació: totes i tots volem la pau. Però la pau
no arriba. Això fa pensar que no n’hi ha prou amb voler-la. Cal practicar-la. Fem, doncs, un
exercici de discerniment entre què és i què no és una actitud pacífica. Aprofundim-hi,
compartim-ho i, després, canviem allò que creguem que és necessari en la nostra vida
personal.

1. Fes una llista de les 10 darreres pel·lícules que recordis haver vist.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

2. Fixa't en quantes contenen violència, quantes la qüestionen i quantes la justifiquen. En
general, creus que el cinema es planteja si la violència és positiva o negativa? Per què?

3. Llegeix atentament aquesta cançó de la pel· lícula South Park, i seguidament contesta a
la pregunta que trobaràs a continuació:

Sóc súper
Cauen les bombes,
caven més tombes,
nenes violades,
governs que no diuen ni mu.
Càncer de mama,
platges podrides,
el món és una "merde",
i què tal tu?

Jo, súper, chachi, guachi,
no tinc penes ni problemes,
em va guai.
Em sento súper,
em va dabuten.
(...)

- Creus (sincerament) que podria expressar la teva forma de viure la violència que pateixen
els altres? Per què?

Al mapa del món adjunt...
1. Marca amb color blau els països on passen aquells conflictes que surten a l'exposició.
2. Marca amb color groc els països que recordis que surten en d'altres pel·lícules.
3. De la llista següent, marca amb color vermell els països que, durant el 2006, estaven en
guerra*:
Burundi
Sudan
Uganda
Colòmbia
Perú

Estats Units
Rússia (Txetxènia)
Iraq
Israel
Turquia

Afganistan
Índia
Myanmar
Nepal
Filipines

Filipines (Mindanao)
Sri Lanka

- Quins països de la llista que no sabies que estaven en guerra?

- Creus que estem prou informats de tots els conflictes? Per què?

- Quins creus que són els criteris que tenen els mitjans de comunicació a l'hora de triar de
quins conflictes cal informar?

*Font: les dades estan extretes del SIPRI Yearbook 2007, i fan referència a l'any 2006.
Trobareu aquest informe en català a www.fundacioperlapau.org

1. Relaciona amb línies els conceptes de les tres columnes:

Militarització
dels impostos

Obligatorietat
d'anar a la mili

Objecció al servei militar

Militarització
de la ciència

Aproximadament el 5%
dels nostres impostos es
destinen a la despesa
militar

Objecció científica

Militarització
de l'ensenyament

Al món hi ha més de
500.000 científics que fan
recerca militar

Objecció fiscal

Militarització
dels joves

Proposta d'activitats
educatives per a fomentar
l'esperit militar a les
escoles

Escoles objectores

2. A continuació trobaràs dos militaritzacions més que es produeixen a casa nostra. Prova
d'imaginar què es podria fer per evitar-les. Explica-ho.
Militarització de les
festes
Presència d'avions militars
a la Festa del Cel durant
les festes de la Mercè a
Barcelona

Militarització del lleure
infantil
Jocs d'aventura (tirolines,
ponts de cordes, etc.) en
un estand de l'exèrcit al
Saló de la Infància per
Nadal

1. Fent servir la següent informació*, indica al mapa els països que fabriquen i venen armes,
i aquells que les compren.
10 principals països
exportadors d'armes

10 principals països
importadors d'armes

Estats Units
Rússia
Alemanya
França
Regne Unit
Països Baixos
Itàlia
Xina
Suècia
Israel

Xina
Índia
Grècia
Unió dels Emirats Àrabs
Corea del Sud
Austràlia
Israel
Egipte
Turquia
Iran

2. Compara el mapa amb el mapa de conflictes que heu fet en l'exercici sobre conflictes
oblidats. Quina relació hi veus?

3. En general, quins continents s'enriqueixen i quins et sembla que patiran les conseqüències
del comerç d'armes?

*Font: les dades estan extretes del SIPRI Yearbook 2007, i fan referència a l'any 2006.
Trobaràs aquest informe en català a www.fundacioperlapau.org

El diàleg que apareix al plafó de l'exposició és el següent:
Terrorista suïcida - “No hi ha llibertat sense lluita. Mentre existeixin injustícies, algú
s'ha de sacrificar per acabar amb elles.”
Activista dels Drets Humans - “Això no és sacrifici. Se'n diu venjança. Si matem, no
hi ha diferències. Serem iguals les víctimes i els invasors.”

1. Prova de continuar-lo, mirant de posar-te en la pell dels dos protagonistes a l'hora de
cercar arguments.
Terrorista suïcida:

Activista dels Drets Humans:

Terrorista suïcida:

Activista dels Drets Humans:

2. Amb quines opinions et sents més identificat o identificada?

3. Qui creus que té 'raó' i qui creus que té 'raons'? Parleu-ne entre totes i tots.

1. Llegeix amb atenció la següent llista de conceptes. Indica a la casella si s'adiu més a la
cultura de Violència (V) o a la Noviolència (N).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La fi justifica els mitjans
Objectiu: la victòria
Intervenció sobre els efectes
Noviolència
Encegament, engany
Transigència, diàleg, pacte
Objectivitat, VERITAT
Particularitat, privilegi
Universalitat, JUSTÍCIA
Tancament

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Força física
Intervenció sobre les causes
Obertura mental i afectiva
Encasellament
Objectiu: solució i reconciliació
Criminalització, odi
Respecte, AMOR
Coherència mitjans-objectius
Violència
Força interior

2. De la llista anterior, mira de trobar i apuntar a sota les parelles de contraris.
Per exemple: Objectiu: la victòria és contrari d'Objectiu: solució i reconciliació.
Cultura de violència

Noviolència

és contrari de
és contrari de
és contrari de
és contrari de
és contrari de
és contrari de
és contrari de
és contrari de
és contrari de

1. Trobaràs a continuació una llista de frases. Llegeix-les amb deteniment d'una en una i
marca aquelles que reflecteixen la teva actitud davant els conflictes amb un 'sí', i aquelles
que no el reflecteixen amb un 'no'. Fes-ho amb sinceritat i respon en funció d'allò que
acostumes a fer, i no pas d'allò que creus que hauries de fer.
1. Quan em trobo amb un conflicte m'agrada examinar el meu interior i veure què hauria de
canviar.
2. El conflicte no ha de ser motiu per perdre les amistats.
3. Quan participo en un debat, m'interessa sobretot convèncer els altres d'allò que penso jo.
4. Estic disposat a pactar encara que no aconsegueixi tot el que voldria.
5. Per aconseguir la justícia i el bé de les persones qualsevol mitjà és vàlid.
6. No accepto fàcilment que jo pugui estar equivocat.
7. No em sento a gust amb els que vesteixen diferent, es diverteixen d'una altra manera, són
d'un altre grup, o partidaris d'un altre equip... tots aquests, com més lluny millor.
8. Desitjo sentir-me físicament més fort que els altres, això em dóna seguretat.
9. Fer mal a les persones no està mai justificat.
10. Quan parlo amb altres persones estic disposat a deixar-me convèncer.
11. Després del conflicte més m'estimo tenir ben lluny els antics adversaris.
12. Els meus drets són innegociables!
13. Penso que potser els altres també tenen raó.
14. Trobo més important assegurar-se de ser just que de ser fort.
15. M'agrada reconciliar-me amb els que m'han ofès o amb els que he ofès jo.

2. Compara els resultats amb els companys i les companyes del grup. Quines diferències
hi ha? Parleu-ne, a veure si algú canvia d'opinió.
3. Et sembla que estàs més en la banda de la cultura de violència o de la noviolència?
T'ha sorprès el resultat? Per què?

