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ALIENÍGENES 

Podeu consultar els números anteriors a : 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions 

 

Segons un antic mite hebreu, Cam i els seus descendents heretaren Àfrica, 

però després de ser maleïts per Noè, l’estirp quedà condemnada a viure sota 

el jou d’altres civilitzacions, per segles dels segles, amén.  
 

Mig occident s’emparà d’aquest relat per justificar tota mena d’ abusos contra 

els pobladors del continent africà i, a mida que la raça blanca anà emparant-se 

dels seus territoris, per treure’n algun rendiment, els seus ideòlegs es dedica-

ren a elaborar un discurs paral·lel, fingidament humanitari, que, a més de legi-

timar-la, emmascarà el sentit real de la colonització blanca. 
 

Calia evangelitzar i civilitzar els indígenes per salvar-los de sí mateixos, del 

seu estat primitiu i abominable i fer-los partícips, tant sí com no, d’un progrés 

i d’uns ideals que mai no havien ni somiat. Tot això sota la premissa que l’ho-

me blanc era superior en tecnologia, en intel·ligència, en moral i en sensibili-

tat. I si déu no ho hagués volgut així, ho hauria disposat altrament.  
 

El sentit pràctic, però, s’imposà ben aviat. Les necessitats dels grans terrati-

nents dels camps de cotó i de la canya de sucre es convertiren en peremptò-

ries, de manera que una gran part del continent americà quedà regada amb la 

sang i la suor dels africans, fins que la Guerra de Secessió acabà amb l’escla-

vatge, però no pas amb els romàntics que, enyorant la segregació, continua-

ren colpejant els seus semblants imbuïts de l’esperit sant del supremacisme.  
 

Les mort de George Floyd i de Rayshard Brooks han deixat un 

profund malestar a occident després d’haver estat escampa-

des des dels artificiosos púlpits de les xarxes. Semblava que 

els fets havien de fer trontollar els ciments de mig món, 

però, després d’unes tímides rèpliques, aglutinades 

sota uns quants ashtags, o quatre pintades vandàli-

ques, el moviment sísmic ha anat remetent i res no ha 

canviat en profunditat.  

 

 
 

El cataclisme transformador (i alliberador) que semblaven 

prometre els grans titulars ha anat convertint-se en una lleugera 

tremolor, en un vaivé suau i ondulant, que ha acabat bressolant les 

consciències dels més indignats. La inflamació ha estat transitòria, epidèrmica, 

i per això mateix profundament desil·lusionant.  
 

Tot fa pensar que les espores del racisme faran aflorar nous brots semblants 

més endavant. De moment, la coïssor mediàtica s’apagarà en el vent, anirà 

desapareixent, com la mala consciència, que ja no deixa seqüeles greus  en-

lloc perquè tot sembla massa llunyà, en el temps i en l’espai.  
 

Diuen que aquí, coses així, no passen. Aquí, com a molt, es mira de reüll  a 

aquells que tenen la pell diferent. Hi ha qui profereix un parell d’insults, o 

clava un mastegot a algú que no li cau bé perquè no és del país, però la cosa 

no passa d’aquí. Diuen que aquí som diferents perquè som tolerants i respec-

tem la vida i el color de la pell dels altres. Diuen que aquí la convivència con-

tinua fluint... com un magma que el dia menys pensat trobarà una sortida in-

sospitada deixant-nos a tots plegats bocabadats.  
 

I és que es diu, de seguida, però el mite de Cam va ser gestat fa 4500 anys. 

Per desgracia, encara ara, hi ha qui continua pensant com en temps de Noè, 

fins i tot aquí.  

 

Contra el discurso de 

odio y la intolerancia 

323.14 Con 

En defensa de las  

víctimas del racismo 
323.14 En 

L’origen dels altres 

Morrison, Toni 
323.14 Mor 

Races, racisme  

i diversitat 

Lalueza i Fox, Carles 

Racismo y xenofobia 

Perceval, José María 

 323.14 Per 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Contra+el+discurso+de+odio+y+la+intolerancia&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Contra+el+discurso+de+odio+y+la+intolerancia&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=En+defensa+de+las++v%C3%ADctimas+del+racismo&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=En+defensa+de+las++v%C3%ADctimas+del+racismo&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(altres+morrison)&searchscope=34&SORT=AX/X(altres+morrison)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(altres+morrison)/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=X(altres+morrison)&searchscope=34&SORT=AX&2%2C2%2C
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Races%2C+racisme++i+diversitat&searchscope=34&submit=Cercar
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UN INFANT VA PLORAR 

Un infant va plorar i ja fa uns quants mesos d’això. El 

fet, aparentment anodí, es produí a les antípodes del 

planeta gràcies a les xarxes, però, la notícia es va es-

tendre com una taca d’oli, molt abans que el COVID-

19 n’eixugués el nom i les llàgrimes.  

Que un nen plori no es estrany, però que una criatura 

com en Quaden Bayles demanés morir-se perquè els 

companys, s’havien burlat d’ell, això no té nom.  

Els infants són entremaliats, en efecte, però també 

imiten tot allò que veuen per casa, pel carrer, a la tele-

visió o a les xarxes. Els grans no van actuar a temps. 

Aquells nens van estar molt mal guiats, no 

van fer-los rectificar la trajectòria que 

duien i els van educar ineficaçment. 

Si ningú no hi posa remei, potser 

aquests mateixos nens que ahir van 

fer befa d’en Quaden, el dia de 

demà, es convertiran en aquella 

mena d’elements burletes que es 

dediquen a amargar l’existència dels 

altres sota la falsa etiqueta d’amics, de 

col·legues o de companys.  

Són homes i dones, (sentint-ho molt, la cru-

eltat no té sexe), la mesquinesa dels quals tothom es 

veu obligat a suportar perquè ningú no ha gosat mai 

plantar-los cara a temps.  

Solen ser inflexibles, envejosos i intolerants. No tenen 

ni empatia ni tacte; fan comentaris impertinents, quan 

estan descontents, i actuen de manera retorçada, fent 

la guitza a aquells que no s’avenen amb ells.  

Algunes d’aquestes persones van interioritzar, ja de 

ben jovenets, una manera d’estar al món altament no-

civa per al proïsme i acaben convertits en uns depre-

dadors emocionals.  

Els agrada humiliar els altres amb els seus sarcas-

mes fent-los quedar en ridícul perquè s’han despis-

tat o perquè han comès una errada; perquè no han 

estat encertats; perquè tenen un defecte notori; o 

perquè, simplement, la seva víctima és com és, o 

pensa de manera diferent.  

Aquesta mena de personatges solen emparar-se en 

alguna autoritat, en el poder que els atorga el grup, 

els membres del qual li segueixen la corrent per 

desídia, per ignorància, o per ser massa pu-

sil·lànimes.  

És possible que aquesta mena de persones 

tinguin alguna habilitat que els fa creure 

que són especials, o més intel·ligents, 

però la magnifiquen per pura vanitat i 

la utilitzen de manera menyspreable, 

per fer mal i per ensorrar anímica-

ment els altres.  

La pura realitat és que són persones 

tan limitades com mediocres. Han de 

presumir d’alguna cosa per compensar 

les seves misèries, que els fan sentir-se 

poc reconeguts i insignificants i, d’això, en 

són plenament conscients, per això actuen com 

actuen. 

Amb en Quaden, ni mestres, ni progenitors, ni au-

toritats, ni tampoc els companys que van ser testi-

monis passius del seu maltractament, no van estar 

a l’alçada d’allò que es mereixia el protagonista 

d’aquesta història. Tots ells van ser responsables 

del seu dolor perquè mirar cap a un altre costat, és 

donar poder als assetjadors i esdevenir el seu còm-

plice. 

Un infant va plorar i no, no va ser al tercer món. 

Un infant va plorar perquè el primer món també 

està malalt.  

Agresividad injustificada, 

bullying y violència escolar 

371.7 Agr 

Empatía cero:  

nueva teoria de la crueldad 

Baron-Cohen, Simon 

616.89 Bar 

El acoso en la escuela : 
los agresores, las víctimas  

y los espectadores 
Harris, Sandra  

371.7 Har 

Educar en la empatía 
Moya, Luis 
371.7 Moy 

Anti-bullying 

Romain, Trevor 

371.7 Rom 

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Agresividad+injustificada%2C+bullying+y+viol%C3%A8ncia+escolar&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Agresividad+injustificada%2C+bullying+y+viol%C3%A8ncia+escolar&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=empatia+cero&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=empatia+cero&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=El+acoso+en+la+escuela+%3A+los+agresores%2C+las+v%C3%ADctimas++y+los+espectadores&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=El+acoso+en+la+escuela+%3A+los+agresores%2C+las+v%C3%ADctimas++y+los+espectadores&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=El+acoso+en+la+escuela+%3A+los+agresores%2C+las+v%C3%ADctimas++y+los+espectadores&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Educar+en+la+empat%C3%ADa&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Anti-bullying&searchscope=34&submit=Cercar
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Totes les activitats a      

    bibliomil.wordpress.com/agenda/ 

 

 

 

  

     

        

 RACÓ DE POESIA 

   Podeu enviar les vostres consultes per a la Dra. Brondeeri a: 

bibliotecamp@santcugat.cat 

CONSULTORI 
DE LA 

BRONDEERI 

 

La conspiración 

Dan Brown 

N Bro 

 

En l’àmbit poètic, podríem definir l’Ester Xargay com una ploma experi-

mental que aspira a trencar motlles. 

Posant a prova l’estructura sintàctica de la frase, o tensant-ne el sentit, 

fins al punt de ratllar la transgressió semàntica, la poetessa imposa una 

mirada innovadora sobre tot allò de què parla.  

A cavall entre la investigació poètica i la provocació estètica, la seva 

poesia agita la realitat per evocar-ne les llums i les ombres, amb l’afany 

d’esquerdar, a través dels mots, l’enlluernament que provoquen els tò-

pics, les frases fetes, o els convencionalismes, que ho empolseguen tot. 

Us deixem un tast de la seva obra. Amb aquest recull poètic, la autora 

obtingué el premi de poesia Cadaqués a Rosa Leveroni l’any 2018. 

  

 

 

 

Benvolguda doctora, 

Li escric perquè estic desesperat. El meu company de pis m’està amargant la 

vida. Durant el confinament, va començar a parlar d’un munt de teories 

conspiratives sobre el coronavirus. Al principi tenia gràcia, rèiem amb els 

amics i ens enviaven memes, però es va acabar convertint en un problema. 

Ell, però, s’ho pren seriosament i continua amb les seves teories per més 

improbables o absurdes que siguin i no em deixa en pau. Fins i tot, quan 

estic a la feina, no para d’enviar-me missatges. Què faig? 

  

Estimat Enric, 

Hi ha gent que s’enganxa a aquestes teories, per diversió o perquè busquen 

una explicació a algun fenomen. Per sort, en la literatura, hi trobem també 

molts relats d’aquest tipus. Recomana al teu amic llegir La conspiració de Dan 

Brown. Segurament estarà prou entretingut amb la història i et deixarà  

força tranquil durant una estona. Sort i paciència. 

Conspiranoics 

Desintegrar-se 

Ester Xargay 

P 833 Xar 

 

DESESCALADA 

 

A PARTIR DEL 7 DE JULIOL 

Les biblioteques de Sant Cugat obren les 

seves instal·lacions al públic amb l’aforament 

limitat al 50%. 

També hem reprès el servei d’internet i de 

préstec i de devolució de documents. L’ho-

rari del servei de préstec serà 10h a 14h a 

la biblioteca Gabriel Ferrater i de 16h a 20h a 

les biblioteques Marta Pessarrodona i Miquel 

Batllori. 

Si voleu endur-vos algun document, po-

deu venir a buscar-lo presencialment, o bé 

demanar-lo amb antelació per telèfon o 

per e-mail.  

Quan vingueu a buscar el document, 

només podrà accedir a l’àrea de préstec una 

persona.  Porteu mascareta i el carnet de 

la biblioteca. 

Si voleu retornar els documents, deixeu-

los a la bústia de retorn, que trobareu a 

l’entrada de la biblioteca. 

El servei de donacions romandrà tancat fins 

a nou avís.  

Esperem normalitzar el servei ben aviat 

quan les circumstancies siguin favorables. 

Gràcies per la vostra comprensió. 

https://bibliomil.wordpress.com/agenda/
http://sinera.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+cara+amable+dels+bacteris%3A++com+ens+ajuden+i+qu%C3%A8+en+podem+aprendre&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/record=b1371632~S34*cat
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=desintegrar-se+xargay&searchscope=34&submit=Cercar


 

 

Biblioteca Central  

Gabriel Ferrater 

Av. Pla del Vinyet, 40 

Telèfon 93 589 27 49 

bibliotecagf@santcugat.cat 

 

Biblioteca de Mira-sol 

Marta Pessarrodona 

Plaça d’Ausiàs March, 2 

Telèfon 935 65 70 97 

bibliotecamp@santcugat.cat 

 

Biblioteca Volpelleres 

Miquel Batllori 

Carrer de Pau Muñoz i 

Castanyer, 3, local 1 

Telèfon 93 565 70 77 

bibliotecamb@santcugat.cat 

US  VE DE GUST L’ACTIVITAT QUE US PROPOSEM? 

 
 
 

bibliomil.wordpress.com 
   
 
 
 
Biblioteques de Sant  
Cugat del Vallès 
 
 
 
 
Biblioteques Sant Cugat 
@bibliotequesstc 
 

 
 
 
 

Biblioteques Sant Cugat 

@bibliotequesstc  

 El Petit  

 

Per veure els números 

anteriors de l’INDISCRET 

consulteu l’adreça https://

bibliomil.wordpress.com/

publicacions/#indiscret 

 
 

Hola! 

Sóc la Paula i sóc una gran fan del Detectiu Puz-

le. Suposo que ja sabeu de qui estic parlant i si 

no, ja esteu trigant a anar a la bíblio per dema-

nar algun llibre sobre les seves històries. 

Acabo de llegir-me El monstre golafre i m’ho he 

passat pipa! Si us agraden els misteris, cada 

llibre us farà passar una estona molt distreta, 

són superxules!  

Amb aquest, jo, ja me’ls he llegit tots! Uf! 

Com m’ho faré, ara, sense el meu detectiu 

preferit? 

Petons a tots! 

 

Paula, 9 anys 

El monstre golafre 

Preller, James 

I** Pre 

Edu365.cat – Matemàtiques 

http://www.edu365.cat/infantil/mates/index.html 

Juegos infantiles para niños de primaria – 

Matemáticas 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ 

Problemes matemàtics de la vida quotidiana 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/

problemesmatematics/ 

El quinzet – Matemàtiques 

http://www.elquinzet.com/ 

Nenes i nens :sou uns cracks en ma-

temàtiques? Doncs no abaixeu la 

guàrdia!  

 

Aquí us proposem uns quants webs 

amb un munt de jocs i d’activitats per 

divertir-vos força. Així podreu man-

tenir el cervell en forma entre 

capbussada i capbussada!  

 

Passeu-vos-ho molt bé i no oblideu 

esmolar l’enginy durant les vacances!  

 

Bon estiu a tots i a totes! 

https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=monstre+golafre&searchscope=34&submit=Cercar
http://www.edu365.cat/infantil/mates/index.html
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesmatematics/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesmatematics/
http://www.elquinzet.com/

