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Ara que parlam de valors, 
parlem de rondalles 
Paraules inicials 

enia quatre o cinc anys 
quan mon pare des- 
prés d'haver sopat i al 
voltant del foc, o a la 

fresca si era l'estiu, ens llegia i conta- 
va unes quantes pagines d'una ron- 
dalla. Cada vespre les meves germa- 
nes i jo esperavem impacients que 
arribas el moment en que mon pare, 
cansat de tot el dia, pero ple de pa- 
ciencia, continuas narrant la historia 
d'en Bernadet o en Martí Sacó. 

Cada any, els Reis Mags havien 
agafat el costum de regalar-nos al- 
guns nous toms de rondalles. Torna- 
ven a comencar doncs, noves i noves 
histories que, bocabadats, escolta- 
vem.. . Així mateix, alguna vegada 
demanivem: 
- 1 corn eren les orelles d'aquell 

gegant? 
M o n  pare sempre responia la ma- 

teixa cosa: 
- Com les rodes d'un carro! 
Ja ho crec, que el1 ho sabia bé; mi- 

110s que ningú. Era fuster de carros, 
de manera que el seu taller estava 
sempre ple de rodes. 
- 1 les orelles del fill del gegant? 
- Com les rodes d'una arada 

amb rodes! Contestava. 
M e  n'anava a dormir i jo seguia 

pensant la historia que acabava d'es- 
coltar. Creia que era en Joanet o en 
Bernadet i em sentia bé, era capay de 
fer el mateix; de superar aquelles di- 
ficultats. A forca de somiar l'exit d'a- 
quells personatges era capa$ de ven- 
cer temors, pors i angoixes. Escoltar 
aquelles rondalles feia que em po- 

gués traslladar a un món que només 
em pertanyia a mi; em sentia l'amo i 
senyor de tot allo que descobria. 

Anys després va caure a les 
meves mans un llibre que ben aviat 
em va cridar l'atenció: Psicoanálisis 
de /os cuentos de hadas, de Bruno 
Bettelheim. 

El  vaig comencar a llegir i de cop i 
volta em vaig sorprendre corn si 
tornas a la infantesa. Les pagines 
que anava devorant omplien de sen- 
tit el quejo havia escoltat de les ron- 
dalles, tot el que jo havia imaginat 
que feia corn si fos en Pere o es Mes- 
tre Nadal. 

Vaig anar donant forma a les con- 
clusions que extreia d'aquella lectura 
i ben aviat vaig arribar a-una primera 
regla d'or: Per donar sentit a la vida, 
per créixer internament, l'impacte 
més fort, després dels pares, el dóna 
l'herencia cultural, si es transmet de 
forma correcta. Quan els nins són 
petits la literatura de caracter popu- 
lar corn els contes de fades és la que 
millor aporta aquesta imaginació: di- 
verteix, excita la curiositat, estimula 
la imaginació, classifica les emo- 
cions, desenvolupa la intel.ligencia.. . 
Una segona regla va ser que la litera- 
tura de contes transmet una educa- 
ció moral, de valors, no a través de 
conceptes etics abstractes, sinó mit- 
jancant l'analisi del que pareix tangi- 
blement correcte i destriant aquelles 
inquietuds, normes, els esforcos, ac- 
t i t u d ~  i emocions dels personatges. 

E n  el fons, les rondalles complei- 
xen una finalitat educativa, de trans- 
missió ideologica, entesa corn un 

conjunt de valors, creences, actituds i 
posicionaments mentals que impreg- 
nen l'educació i el pensament dels 
membres d'una col.lectivitat. 

Qualsevol historia rondallística 
-llegida, escoltada, imaginada a la 
intimitat- desafia la nostra intel- 
ligencia a especular amb els valors 
que conté, quan l'escala de valors en- 
cara s'esta edificant i quan la nostra 
intel.ligencia esta plena de bastides 
per aguantar aquesta construcció; és 
a dir, en la infantesa és quan les 
histories que sentim o llegim i el he- 
rois amb els quals ens identificam 
tenen una forta connotació i deixen 
un rastre més intens. 

l. Les rondalles corn a 
factors de la construcció de 
la personalitat i corn a 
transmissores de valors 

La rondalla, corn qualsevol altre 
text literari d'aquestes característi- 
ques, pot tenir moltes lectures i 
plantejar mil interrogants, perque 
dins la seva simplicitat conté la com- 
plexitat de la mateixa vida. És una 
creació imaginativa que, tenint o no 
connexió amb la vida real, la repro- 
dueix en pautes de conducta, sím- 
bols, valors i estructures. 

Analitzades les rondalles, o els 
contes meraveiiosos, populars, o de 
fades, veiem que són reflexos d'una 
cultura determinada, poden ser em- 
marcats en el procés de socialització 
del coneixement infantil, i se'ns pre- 
senten corn a missatges codificats, 
corn a elements d'educació informal. 



E n  el llenguatge profund d'aques- 
ta literatura trobam models tipificats 
de conductes que, tenint l'origen en 
l'experiencia col.lectiva, poden ser 
imitats o rebutjats pels nins en la 
vida ordinaria. 

L'operativitat dels contes esta em- 
marcada en una etapa de transfor- 
mació en adult del nin, que participa 
de la vida social i mitjanqant aquest i 
altres mitjans va construint la seva 
personalitat. 

Per aixo mateix, és clar que els 
contes populars o les rondalles són 
vertaders transmissors de valors edu- 
catius i culturals. Com diu Núria 
Rajadell a T E., 12, pag. 81, en des- 
tacaríem els valors següents: 
- etimologics: els contes no 

són més que un reflex de la nostra 
historia que hem de coneixer. H a n  
sorgit de¡ poble i per boca d'uns 
personatges populars a través 
d'accions i pensaments es van re- 
flectint en costums i tradicions. 
- didactics: la rondallística ha 

estat durant molts segles una font 
basica d'educació, ja que posseeix 
un cabal inesgotable de saviesa i 
ensenyament. 
- psicologics: a més d'alimen- 

tar la imaginació i la fantasia, que 
són dues funcions basiques del 
conte, també col.labora a desen- 
volupar actituds com el manteni- 
ment de l'atenció, la classificació 
de les emocions, el descobriment 
de la propia identitat. 
- lingüístics: el conte és fona- 

mental durant una etapa cronolo- 
gica concreta de l'infant com a 
font d'aprenentatge de la llengua 
materna de manera lúdica i per a 
l'enriquiment del llenguatge en 
una etapa més avanqada i fins i tot 
adulta. 
És cert que hi ha una serie d'au- 

tors que consideren els contes com a 
poc o gens educatius, ja sigui per 
massa dosis de crueltat, ja sigui per 
excés de fantasia, o per un  masclisme 
excessiu.. . 

Tot i que són opinions f o r p  res- 
pectables, sembla que els contes su- 
peren, almenys des del meu punt de 

vista, aquests «contravalors» amb 
una certa facilitat i clarividencia. 
Pensem, per exemple, en els prota- 
gonistes del contes, que és cert que 
són majoritariament del sexe mascu- 
lí, pero també és ben cert que quan 
l'infant escolta o llegeix el conte s'i- 
dentifica sempre amb el protagonis- 
ta, sigui del sexe que sigui. O en la 
crueltat de certs contes.. . quan pre- 
cisament l'essencia dels contes és la 
lluita i l'aventura per tal de gaudir 
d'un final feliq, fruit de combatre la 
injustícia i la crueltat. 

II. La reforma educativa i els 
valors 

Tal volta una de les propostes més 
innovadores de la reforma escolar és 
la consideració de l'acció educativa 
com una acció profundament huma- 
nitzadora, és a dir, com una acció 
capaq d'afavorir i de potenciar el de- 
senvolupament dels valors hun~ans;  
valors que serveixen als alumnes com 
a referencia i que els permeten trem- 
par amb harmonia l'aprendre a 
aprendre i l'aprendre a viure com 
dues realitats que es troben i es 
fonen constantment durant tot el 
procés educatiu. (Lucini, Cuadernos 
de Pedagogía, 227, pag. 10). 

I~lustració de G. Doré 

Aquesta proposta seria, en defini- 
tiva, aconseguir un equilibri entre 
desenvolupament intel.lectua1 i de- 
senvolupament moral, entre saviesa i 
humanisme, entre saber científic i 
saber etic o de valors. 

~ t i c a  i educació són, doncs, dues 
realitats inseparables. Que  l'educació 
ha d'estar compromesa amb uns va- 
l o r ~  etics és una afirmació difícil- 
ment discutible (Campos, V., Los 
valores en la educación, pag. 11). L'e- 
ducació es necessariament normati- 
va. Fa la funció no sols d'instruir o 
transmetre coneixements, sirió d'in- 
tegrar una cultura que té distintes di- 
mensions: una llengua, une.s tradi- 
cions, unes creences, unes actituds, 
unes formes de vida. Tot junt no pot 
ni ha de transcórrer al marge de la 
dimensió etica, que és, sens dubte, el 
darrer i més important acte, no d'a- 
questa o aquella cultura, sinó de la 
cultura humana universal. 

Educar és, per tant, en el sentit 
més ampli i total, formar el caracter. 
Els grecs ja anomenaven «ethos» a la 
formació del caracter, i per formar el 
caracter no hi ha més remei que in- 
culcar uns valors. 

Els antics filosofs -Socrates, 
Plató, Aristotil- ja parlaven de la 
saviesa, de la veritat, de la justícia, de 
l'amor, com a valors necessaris per 



viure honestament coln a persones, i 
per al bon funcionament de la socie- 
tat. La literatura de tots els temps, 
les lleis, els costums, l'art, les 
canqons han fomentat o rebutjat uns 
o altres valors. La raó és ben clara i 
senzilla: és del tot impossible una 
vida humana al marge dels valors. 

Com s'ensenyen els valors? Es pot 
ensenyar l'etica? Aquestes preguntes 
són tan antigues corn els mateixos 
sofistes. Ells no les varen saber resol- 
dre, i probablement nosaltres tam- 
poc. No  hi ha fórmules magiques. 

També sabem que els valors es 
transmeten, sobretot, a través de la 
practica, de l'exemple, de la discus- 
sió sobre confrontacions i conflic- 
tes socials. 

Pero hi ha altres coses per afegir: 
el valors, tanmateix, no existeixen 
per si sols. No  són entitats essencials 
ni coses reals, ni tan sols vivencies: 
els valors no són, valen. Valen en la 
mesura que s'encarnen dins la reali- 
tat dels homes corn a propietaris d'a- 
quests valors. Els valors no existeixen 
corn a tals, sinó que necessiten un 
dipositari en qui descansar i a través 
del qual expresar-se. 

Aleshores, sent la persona una rea- 
litat complexa, la captació del valors 
no depen només d'un esforq intel.lec- 
tual. S'ha dit alguna vegada que la 
intel.ligencia és cega per als valors. 
Majoritariament els valors se'ns reve- 
len mitjanqant la intuició emocional. 
Els valors responen més aviat a la lo- 
gica del cor i del sentiment. Sorgei- 
xen en la percepció sentimental: en 
preferir, en estimar, en odiar. 

E n  tot cas, després d'aquesta 
primaria imatge emocional del valor, 
es pot, i de fet és així la major part de 
vegades, construir-lo intel.lectua1- 
ment dotant-lo de forqa i de teories. 

III. Els valors i les rondalles 

Els valors no són conceptes que 
tinguin uns fonaments estatics. n/Iés 
aviat al contrari, són conceptes dina- 
mics. No  existeix l'amor, existeix el 
fet d'estimar. No  existeix el respecte 

o la bondat, existeixen els fets de res- 
pectar i ser bondadosos. 

Per altra part, els valors corn esti- 
mar, respectar, ser justs, ser solidaris, 
no es poden manar. No  es poden 
viure si no són acceptats. Descobrir- 
los i viure'ls és una tasca personal. 
Tasca de contínua reserva que ningú 
no pot fer per un altre, corn pensar, 
dormir, veure, o sentir. Els valors es 
mostren, no es demostren; es conta- 
gien pero no s'imposen. 

E n  aquest context és corn jo en- 
tenc la transmissió de valors que 
contenen les rondalles. 

La rondalla és dinamisme pur, és 
acció, emoció, risc, aventura. Els va- 
lors no es presenten corn a virtuts 
definides o com a termes abstractes. 
Les rondalles no ens donen l l i~ons  
sobre la conducta, ni ens recomanen 
cap tipus de comportament. L'infant 
que escolta o llegeix la rondalla esta 
forjant, sota la seva personalitat que 
creix, a través de la identificació amb 
els personatges i les accions i pautes 
de conducta d'aquests, tot un carre- 
rany de valors i actituds. 

Si s'identifica amb els personatges 
més bons, no és per la seva virtut 
(amor), sinó per la seva actuació (es- 
timar). E n  el transcórrer d'aquesta 
actuació, a part de, corn ens recorda 
Bettelheim contínuament, projectar 
les seves insies, la soledat, les pors, 
l'infant interioritza tots aqueus va- 
lors que li permetran actuar davant 
les dificultats de la seva propia vida 
real. Les rondalles, com a elements 
culturals, contenen en el seu dina- 
misme aquells patrons de conducta, 
diguem-ne valors, normes, actituds, 
que la nostra societat necessita per 
funcionar i perviure. 

A aquesta funció d'interiorització 
hi coopera sens dubte la plasticitat 
de l'infant, i així, les experiencies ti- 
pificades de la col.lectivitat que ens 
han transmes de generació en gene- 
sació, des que el món és món, en- 
tren, mitjanqant la vivencia imagina- 
tiva que les rondalles provoquen, a 
formar part de l'experiencia de l'in- 
fant. D e  quins valors podríem par- 
lar? Quins valors són més suscepti- 

bles de trobar-se a les nostres ronda- 
lles? 

Sense voler, ni de molt, definir-ne 
tots els possibles, podríem parlar 
d'alguns. 

Treball - esforq - constancia 

H i  ha un principi que ningú no 
pot discutir: tot s'apren. Sobre la 
base biologica que tenim, edificam 
tots els coneixements. No  existeixen 
els habits i els coneixements innats, 
sinó que el nostre organisme ha de 
realitzar un esforq, a vegades molt 
gros, per adquirir-los. 

1 de tota manera cada dia es fa 
més difícil trobar aquest valor a les 
aules: des d'aquell missatge realista: 
cguanyaras el pa amb la suor del teu 
frontn (Genesi, 3.19) hem passat als 
més optimistes missatges publicita- 
ris: «Se acabó elfrotar» o ((Vine a la 
nostra entitat bancaria i disposaras 
de forma immediata dels doblers que 
necessites.. .D. 

La realitat, pero, és una altra, 
aprendre a llegir o escriure, aprendre 
la taula de multiplicar, aprendre a 
sintetitzar, aprendre a esquematitzar, 
aprendre a ser persona, suposa un es- 
forq considerable. 

Aquesta teoria sobre l'esforq en 
qualsevol tipus d'aprenentatge apa- 
reix reflectida en moltes rondalles. 
Les coses no s'aconsegueixen tan fa- 
cilment corn un s'imagina o voldria. 

El  ((camina, caminaras.. .» o el 
«per amunt i per amuntn són uns ex- 
ponents clars del que acabam de dir: 
((Camina, caminaras i cap envant te 
faras, i hala petit de d'alli, travessant 
terres i més terres...)) (((Gregori 
Papa», tom IX). 

L'important missatge que un no 
es pot detenir malgrat el fracas ini- 
cial, és implícit i explícit en molts 
d'indrets de les rondalles. Un no pot 
esperar l'exit al primer, al segon ni 
al tercer intent. 

Sens dubte la tenacitat, la 
constancia són els factors més deter- 
minants de l'exit. La constancia és la 
fermesa fins al límit de les forces per 
aconseguir els objectius proposats. 



Analitzem, si no, la rondalla «Es 
castell d'iras i no tornaras», on el 
protagonista, en Bernadet, camina 
caminaras.. . , supera amb molt d'es- 
forq, una vegada i una altra, totes les 
dificultats que se li presenten. 

Superar les proves, vencer les di- 
ficultats, seguir endavant, perseve- 
rar, actituds necessaries per a la vida 
i imprescindibles per a l'aprenentat- 
ge, estan reflectides en les rondalles, 
i ho comprovam cada dia i mil ve- 
gades en nosaltres mateixos o en els 
nostres alumnes. 

La responsabilitat i la 
coherencia 

El progrés d'una persona esta ínti- 
mament lligat a la creenqa que un té 
en les mans el seu propi destí, i que 
és amo i senyor del seu futur. 

Es tracta, sens dubte, d'un camí 
difícil, en el qual apareixen mescla- 
des les coses simples i les complexes; 
l'acte i la idea. 

Quantes vegades no trobam 
aquesta i altres expressions: dit i 
fet! . . . , «encara no li havia comanada 
una cosa, com ja l'havia enllestida, 
pero que la hi enllestia tan bé, que 
aquel1 senyor no se'n podia ave- 
nir.. .» («Gregori Papa», tom IX). 

Aquesta coherencia entre la pa- 
raula i l'acció, de complir el que un 
ha dit o ha promes, és present en 
molts de relats: Na Catalina dóna 
paraula que es casara amb el príncep 
Corb (tom XIX), i ho fa a pesar de 
tots els entrebancs i temptacions per 
deixar-ho anar, i en Martí  Tacó (tom 
1) diu: «Es conversar és per demés. 
No han d'esser ses paraules, sinó ses 
obres que m'han de treure de dins es 
fang. Qui  té es ball, balla i foris.. . D  

Autonomia - conquesta de 
la propia identitat 

Quasi sempre en les nostres ron- 
dalles el protagonista és petit, 
menyspreat.. ., pero a mesura que 
avanqa la historia venq en totes les 
proves que se li presenten, es manté 
fidel a si mateix i gracies a aquestes 

victories, construeix la seva propia 
identitat. Es converteix en una per- 
sona autonoma, es venq a el1 mateix i 
venq les dificultats: ~ M e ' n  vaig, a 
l'acte, a cercar l'amor de les tres ta- 
ronges. No  tornaré que no la duga.. . 
M e  n'hi vaig i forisn (tom 111). 

Totes les histories posen emfasi 
especial en les dificultats amb que un 
es troba a la vida. Han  de superar-se 
els perills, s'han de resistir les proves 
-«Tres Ge rmans~ ,  tom XIV- i 
s'han de prendre decisions; les ron- 
dalles ens mostren que, si un és fidel 
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mia, l'infant ha d'enfrontar-se, per ell 
mateix, a les dificultats. A més, per 
aconseguir aquesta autonomia cal re- 
nunciar als desigs de dependencia i 
comenqar una existencia indepen- 
dent, encarant-se amb el risc, la por i 
les aventures. Així ho fan en Gregori 
(<(Gregori Papa)), tom IX) o els pro- 
tagonistes d'«En Joanet i es gegantn 
(tom XVII) i tants d'altres. 

Al capdavall la maduresa és ako :  
saber alliberar-nos a nosaltres ma- 
teixos en comptes d'obtenir la ma- 
xima felicitat. 

a si mateix i als seus propis valors, 
per molt desesperada que sembli la 
situació, sempre tindri un final felis. L'autoestima i la confian~a 

en les propies possibilitats 
Els pares no poden fer res per as- 

segurar el desenvolupament del nin Lligada a l'anterior valor apareix 
cap a la maduresa. Per tenir autono- sovint l'autoestima. Aquesta es defi- 



neix corn la imatge que tenim de no- 
saltres mateixos, de la nostra valua 
personal, i es construeix de les expe- 
riencies viscudes, i de les persones 
que ens envolten. 

Els protagonistes de les nostres 
histories creuen que ells són capasos 
de vencer les dificultats, estan con- 
vencuts que són competents per arri- 
bar a la meta final, que mereixen la 
felicitat, que no tenen por, són opti- 
mistes. Així li passa a en Bernat a la 
rondalla c~ua idau -vos  de pedra ro- 
dona, de ca qui no lladra i d'homo 
r o i g ~  (tom XVI). Se sent capaq d'en- 
frontar-se al seu amo i al mateix ge- 
gant. Són extraordinaris alguns dii-  
legs entre en Bernadet i el gegant, 
corn a mostra de confiansa en les 
seves possibilitats. 

Tenir una imatge positiva és, des- 
prés de tot, creure en un mateix, 
creure en el seu futur, en la seva per- 
sonalitat i actuar per progressar. 

Capacitat de rebel-lió davant 
les injustícies 

Tant la justícia corn la injustícia es 
descobreixen en la simple cbnviven- 
cia. Classica és la definició de la jus- 
tícia corn a ((actitud moral o voluntat 
decidida de donar a cadascú el que és 
seu». Aquest valor el mostra, per 
exemple, la rondalla «Sa fia d'es car- 
bonere t~  (tom 1), quan la reina (na 
Catalineta), fins i tot saltant-se la 
promesa de no poder donar consells, 
s'oposa al rei i no li permet que pren- 
gui una pollina a un maones de 
forma totalment injusta. 

La sensibilitat 

La rondalla és el vehicle ideal per 
traslladar-nos a altres terres, a altres 
móns, a altres inaneres de ser i ens 
dóna una oportunitat única: coneixer 
les persones per dins, saber que pen- 
sen, les seves penes, alegries.. . Possi- 
blement amb una rondalla arribam a 
comprendre millor una conducta hu- 
mana més que no amb tot un tractat 
sobre la materia. Llegint «En  Berna- 
det i la Reina manllevada~ (tom XV)  

un pot escodrinyar dins l'interior 
dels protagonistes i sense masca es- 
f o r ~  apareixen la bondat d'en Berna- 
det, la mala entranya de la Reina 
manllevada.. . , tot descrit amb un 
gran lirisme i sensibilitat. 

D'altra banda, les rondalles conte- 
nen moltes altres coses que ens 
poden fer estimar la vida i la nostra 
terra, que ens poden fer felicos i gau- 
dir: a més de bruixes i nens, onsos i 
gegants, dracs i altres besties, hi tro- 
bam la mar, el sol, la llum i el cel. H i  
trobam la terra i tot el que conté: els 
arbres, els ocells, l'aigua i la pedra, el 
vi i el pa, i també ..., els homes i 
dones. Es un bon exemple d'aixo la 
rondalla «Es castell d'iras i no tor- 
naras)) (tom VII) i, encara més, la 
rondalla «Sa fia del Sol i de la 
Lluna)) (tom 11). 

Aquest món de les rondalles és un 
món infinit pero limitat, tancat pero 
desconcertadament obert, és un món 
prodigiós real i irreal a la vegada. 

H i  ha alguna cosa que tal volta no 
es pot descriure, pero seria corn 
aquella cosa que ens permet percebre 
el misteri de les coses que ens donen 
la felicitat. 

Imaginació i fantasia 

La imaginació és un valor, que 
després d'uns anys d'excessiu racio- 
nalisme, torna a estar ben considerat. 
La imaginació i la fantasia permeten 
a l'infant que cerqui per si mateix i 
arribi a diferents alternatives. La fan- 
tasia és un instrument, corn el sentit i 
la ciencia, per coneixer la realitat. 

Per a alguns autors, la imaginació 
és la clau de tot aprenentatge i la so- 
lució de problemes. S'ha calculat que 
el seixanta per cent del nostre apre- 
nentatge es produeix en els sis pri- 
mers anys de vida, epoca en la qual la 
imaginació és més fertil. Així, no ve, 
o no vindria, gens malament estimu- 
lar la imaginació mit janpnt  l'audició 
de rondalles. 

Diu Janer Manila (Escola i cultura, 
pag. 63) que .la paraula constitueix 
un camí d'accés a la imaginació. Pel 

llenguatge la imaginació s'encarna i 
pren forma». 

No són tot un tractat de fantasia 
les aventures d'en Bernadet a «Es 
castell d'iras i no tornaras)), o del 
mateix Bernadet a «La Princesa Ai- 
neta)) o «El Príncep Corb)) o «En  
Pere Poca-por))? 

(<Que faig ara? Com en sortim 
d'aquí dins? Com me n'escap d'a- 
quests garameus?)). Aixo són pre- 
guntes que sovint es fan els protago- 
nistes de les nostres rondalles (en 
Bernadet a «La Princesa Aineta», en 
Pere Gri,  en Pere Catorze ...), i 
només se'n surten amb enginy i ima- 
ginació. El  mateix li passa a na Cata- 
lineta d'«El Príncep Corb)): «se posa 
pensa que pensa, pensa que pensa, 
fins que a la fi se pega un cop en es 
front i diu: ja ho sé que faré, ja ho sé, 
ja ho sé.. .n. També són tota una an- 
tologia de fantasia i imaginació les 
rondalles <cSa fia d'es carboneretn i 
«Es tres mantells d'or». 

Astúcia 

L'astúcia apareix corn a forma de 
superar la ira d'un ésser superior o 
per aconseguir superar dificultats. 
E n  quasi totes les rondalles el prota- 
gonista, si no és per l'astúcia, no té 
altres mitjans per enfrontar-se a l'ad- 
versari. A «En Salom i es Batlen 
(tom VII), el protagonista mostra a 
cada pagina unes maneres molt en- 
ginyoses de guanyar les apostes que 
fa amb el batle. També en Joanet de 
l'Onso i tants altres. 

Per dominar el gegant o la bestia 
el camí és l'esforq o l'astúcia. Aques- 
ta és una bona raó per tenir enginy i 
seguir treballant. 

Bondat 

No és que estigui de moda la bon- 
dat ni són notícia les bones accioris. 
Pero la bondat és i sera sempre un 
valor present. O no és bondadós en 
Miquel quan («Tres Germans)), torn 
XIV) dóna tot el que té a les velletes 
que va trobant pel camí mentre ca- 
mina? O en Gregori?, que Ksetnpre el 



trobaven de bon signe, no era gens 
entonat, ni princernut, ni esquitareu; 
i sempre l'aglapien dispost a desteixi- 
nar-se i a descalcar-se pels altres: era 
s'al.lot més plaent i més bon al.lot 
que mai haguessin vist» (tom E). La 
bondat i la felicitat tenen uns estrets 
Uigams. Un no es pot sentir felic i a 
gust amb si mateix si dins el seu cor 
hi té odis i rancors. La persona bon- 
dadosa és tolerant, solidaria, com- 
prensiva i disposada a perdonar. 

Ser bondadós seria: no dir rnenti- 
des, estimar els altres, no ser ambi- 
ciós, creure els pares o l'adult, no 
robar, etc. 

Hem de pensar que la majoria de 
narracions castiguen la gelosia, la 
mentida, el robatori, la covardia.. ., i 
es premien la sinceritat, la generosi- 
tat, l'obediencia, l'amor, la valentia.. . 

({Deu vos ho pag, lo que heu fet 
per mi, i en coses que sien bones, 
manau i disponeu)) («L'amor de les 
tres taronges~, tom 111). 

«Es creure és crianqa, m'ensenya- 
ren mon pare i ma mare)) («En Pere 
Catorzen, tom VIII). 

Ambició, valentia, decisió - 
aventura 

Parlam aquí d'ambició en el sentit 
d'aspiració, de desig de millorar i 
créixer, de ser útil a la humanitat, de 
lluitar contra la ignorancia. - 

NIolta ambició i coratge, valentia i 
decisió va tenir en Bernadet per em- 
prendre l'aventura d'anar a cercar 
((l'amor de les taronges,,, per vencer 
els tres camps de formigues, d'ani- 
mals ferocos i el de la serp de set caps. 
També en fa falta a «Una madona qui 
engana el d imoni~:  «Per aixo tanta de 
cosa? ... Ell no n'hi ha per co- 
menqar.. . en presentar-se en Banyeta 
Verda, envia'l-me a mi i ja veuras com 
m'hen desfaré. . . » (tom XIII). 

La vida suposa aventura. Aventu- 
rar-se és arriscar-se, atrevir-se, ex- 
posar-se. Es esperar endevinaments 
i fets estranys. L'aventura és un 
viatge insolit, real o imaginari, és 
dinamica: exigeix moviment i deci- 
sió: «No vos cregueu que en Berna- 

det se retgiras ni es peu li tornas en- 
rera; sinó tot lo contrari: ben atacat 
mina e n d i n s ~  (tom XIII, «La Prin- 
cesa Ainetan); o aquest altre exem- 
ple que ja hem dit abans: «n/le'n 
vaig a l'acte a cercar l'amor de les 
tres taronges. N o  tornaré que no la 
duga.. . és ben per demés tot quant 
me direu.. . me n'hi vaig i foris» 
(«L'amor de les tres taronges),, tom 
111). <<Pero bestia de mi! Que  he de 
fer, he de fugir? 1, sobretot, d'homos 
covardos no se'n canten romances. 
Cap  an es drac s'és dit!)) («En Martí  
Sacó», tom 1). 

Pero no sols es tracta de viatges 
per l'exterior, trescant món: el nin 
que escolta o llegeix ben aviat s'ado- 
na que també es tracta d'un trajecte 
més complex, interior, en el qual es 
va adquirint el coneixement de les 
coses i del propi jo en un procés de 
maduració personal. Un viatge, una 
aventura, val a dir, en la qual la reali- 
tat i la ficció apareixen estretament 
relacionats. 

Entusiasme 

L'entusiasme amb que els prota- 
gonistes de les rondalles emprenen 
les aventures i superen les dificultats 
és extraordinari. Recordem na Cata- 

I.lustració de C. Doré 

lineta a ((N'Estel d'orn (tom 1), que 
supera un darrera l'altre tots els obs- 
tacles que la madrastra li va posant. 

Convé, per tant, obrir els ulls da- 
vant la vida, ~romandre  despert~,  que 
diria en Xesc quan s'amaga davall la 
campana o en Bernadet davall l'es- 
cudelleta, i adonar-se que un és par- 
ticipant actiu de la vida. L'entusias- 
me ens fara recórrer molts de camins 
i servira per iniciar noves activitats. 

Escoltar - atenció 

Parlam d'aquest valor en dos 
sentits: en un nivel1 pedagogic, com 
a habit d'aprenentatge (diuen que 
escoltar a classe suposa un  cinquan- 
ta per cent de la feina per entendre 
una llicó). Quan un infant escolta 
un conte, la interioritat de la trama 
provoca una gran emoció i serveix 
d'exercici mitjancant el qual l'in- 
fant apren i madura la capacitat 
d'estar atent. 

Pero també ho podem entendre 
en un altre sentit, és el valor d'escol- 
tar, d'estar atent, «dlanar viu com 
una centella» («Es dos germans ser- 
verinsn, tom XIII), d'escoltar les ins- 
truccions que ens donen per arribar a 
una meta. 



Així li va passar a en Bernadet o gracies als seus esforcos conjunts Paraules finals 
quan anava a cercar l'amor de les tres 
taronges: «Ja ho crec en Bernadet no 
en perdé cap paraula. Massa eli escol- 
tava bé, i en tenia poca de sónn (tom 
11); o en Salom, «que era més viu que 
una centella i taiava un cabei a l'aire)) 
(tom VII); o en Bernadet, a «La Prin- 
cesa Aineta)) (tom XIII), «que hi 
anava ben uis espolsats i que cercava 
ben arreu per tot. .  .)); o el mateixos di- 
monis : <(No res, ja torna esser hora de 
comenyar es jornal. Arruix tots, fora 
vesa, fora son i bona feina i alerta 
mosquesn (tom 111, «<Val més mati- 
nejar que a missa anar?))). 

Ajudar-se mútuament 
solidaritat - compartir 

Es donen a les rondalles casos en 
que els germans, o les germanes o fins i 
tot els mateixos dimonis, col.laboren de 
tal manera que o se salven mútuament 

aconsegueixen les metes esperades. 

«Na Fadeta pega siulo i comparei- 
xen set estols d'honzonets i donetes.. . i 
les diu: hala tots a treballar.. . i ague- 
lla tracalada d'homonets i donetes ja 
són partits: uns senya que senya ses 
tires; altres amb xadetes cava gue 
cava.. . » (tom VII). 

Cosa semblant passa amb uns 
quants estols de dimonis boiets que 
conjuntament treuen un bosc, el 
llauren, el sembren, xarcolen, se- 
guen, baten.. . («Una madona que 
engana el dimonb). Aquest mateix 
valor de col.laboració el trobam 
entre en Xesc i en Lau i entre els di- 
monis protagonistes de la rondalla 
((;Val més matinejar que a missa 
anar?)) i entre en Juanet de l'Onso i 
n'Arrabassapins, n'Escardapenyes i 
n'Apunterapareis (tom 111). No són 
exemples clars de solidaritat? 

Llegir, en general, és alguna cosa 
més que agafar un paper imprks i des- 
xifrar-ne els signes. Llegir una ronda- 
ila o escoltar-la.. ., quk seria? Seria as- 
senyalar la realitat de la vida, 
assaborir-la. Seria construir-se, parau- 
la a paraula, una identitat. Seria dei- 
xar-se penetrar pels valors de la nostra 
cultura. Seria acostar-se als personat- 
ges eterns de totes les literatures, o a 
l'heroi personal i intransferible de ca- 
dascú. Seria imaginar-se altres móns. 

Ara que la reforma educativa parla 
tant de valors, actituds i de temes 
transversals, tal volta seria un bon 
moment per trebaliar a les nostres es- 
coles, d'una manera o altra, sistemati- 
ca o improvisada, el món de les nos- 
tres ronddes. Perque acabar per on 
hem comenyat, és a dir, escoltar les 
rondalles, avui en dia, al voltant del 
foc o a la fresca, cada vespre en haver 
sopat, sembla més dificil.. ., o no? 

Núrn 1 - Serre general Núm 2 - Serie didactica 
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