
En Santi Rius, de l’Associació “El Llibre de la vida”, em demana que valori el 
material del conte infantil distribuït a través de l’Ajuntament de Terrassa 
“L’arbre de la vida”, i que ara es traduirà al ucraïnès per tal de poder-lo 
facilitar als infants que arribaran a la nostra ciutat. 
 
Després d’una lectura atenta, puc extreure del material, el següent: 
 
En la presentació del material, s’apunta a dos objectius inicials: 
1.-Treballar les relacions familiars. 
2.-Escoltar el testimoni dels nostres avantpassats. 
 
També se’n desprenen els següents valors implícits: 
• Que els infants aprenguin a posar en valor els relats de les persones grans, 
dels seus records i a tenir cura de la memòria dels seus avantpassats. 
• Que el recull d’aquest relat, sigui la base del seu propi arbre de la vida. 
 
El relat del conte fa denuncia d’un problema molt actual: el problema del 
despoblament amb la conseqüent manca de serveis que pateixen les zones 
rurals : la Catalunya buida, la Espanya “vaciada”... (la historia té lloc en un 
poble silenciós). 
 
El conte en si mateix, i les activitats que proposa, poden funcionar com “un 
sonda”, és a dir com quelcom que obre una “porta” “una petita finestra” 
“una escletxa”, a través de la qual poden emergir records de vivències que 
potser romanen “adormides” en algun “calaixet” d’aquesta complexa 
trama neuronal que és la nostra memòria. 
 
El llibre està dedicat a TOTS AQUELLS INFANTS QUE HAN HAGUT DE DEIXAR 
EL SEU LLOC D’ORIGEN”, és a dir que han estat “arrancats de la seva 
quotidianitat” del seu dia a dia conegut (el que ara en diem la seva zona de 
confort), per diferents circumstàncies, mai volgudes per ells, es clar, perquè 
son infants/joves sota el mandat dels seus adults. Hi ha un fet comú en les 
circumstàncies de tots ells: EL MÓN ÉS PROFUNDAMENT DESIGUAL”, i això 
ho refermo quan penso en tants i tants infants i joves als que he conegut i 
he acompanyat poc o molt en el seu pas per l’escola o l’institut i que han 
arribat a Terrassa per diferents circumstàncies, sempre fugint de viure fets 
negatius: fugint de la violència que està incrustada en les seves societats 
d’origen, de la manca de futur, de la guerra, ... com ara ho fan els nens 
d’Ucraïna i abans tants d’altres, víctimes de tantes guerres.... 



El conte “L’arbre de la vida”, és una eina facilitadora. A partir del relat, es 
pot establir un diàleg amb l’infant/jove (tot i que el veig més adequat a 
l’edat de la educació primària), en un context individual, o de petit grup, o 
de gran grup..... en qualsevol context : l’escola, la família, centre 
d’acollida...... Fomenta la comunicació, la connexió amb les emocions, els 
sentiments i també la vinculació entre iguals i els adults. 
 
Dit això, i com qualsevol material i/o activitat adreçada als nostres infants i 
joves, cal tenir-ne molta cura en la seva implementació. 
 
Els records, les vivències, són personals i intransferibles. Els records i les 
vivències poden actuar com a mobilitzador o com a obstacle que ens 
bloqueja, pot ser conscient o romandre en l’inconscient. És per això que cal, 
per part de l’adult, una cura i respecte especial en l’acompanyament: 
 
Els infants/joves necessiten sentir-se segurs, acceptats, no jutjats, cal doncs 
apropar-nos-hi amb una actitud d’escolta activa, i sosteniment de qualsevol 
reacció que pugui aparèixer. L’escola, la família, qualsevol institució, és en 
si mateix també un lloc d’exigència. S’espera del infant/jove un rendiment, 
un aprenentatge, una obediència... És per això que cal pensar en un temps 
i espai on en siguin els protagonistes, puguin sentir-se escoltats i acollits i 
per tant segurs i en confiança, per tal que es puguin expressar , si es que 
estan preparats per a fer-ho. 
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El conte, com a material per poder ser utilitzat a l'escola, és homologable a 
qualsevol altre material i/o proposta de treball d'Educació Emocional. 
 
En nens que fugen de la guerra, els records poden tenir una dimensió més 
traumàtica, i això seria entrar en una mirada més especialitzada, o també 
d'un "dol", ja que de fet han deixat moltes coses enrere. 
 
El fet de presentar el material en la seva llengua , en una escola/institució 
que el rep a milers de quilòmetres de casa seva, l’enfocaria com un acte de 
solidaritat i d’acollida. 
 


