
Inevitable
Una cançó contada d'Oques Grasses

Ja sabeu com ens agrada parlar i provocar ocasions per tenir
converses.
"Inevitable" és un conte poètic que precisament per aquesta màgia
que l'envolta ofereix moltes oportunitats per parlar de moltes coses:
de desitjos, de somnis, de poesia, de riscos, de llibertat...
Tot seguit us fem unes quantes propostes per poder treballar aquests
aspectes a casa, però ja sabeu que són això: senzillament propostes. 
A partir del que us proposem, enriquiu-les tant com pugueu i deixeu-
nos saber què tal us han funcionat.
Visca les converses!
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Parlem-ne?
Altres temes que poden sortir a partir de la lectura del
conte i que poden ser una bona excusa per parlar:
- Si us hi fixeu, en el conte hi apareix un personatge que
podria ser la Caputxeta. Quan aquest personatge es treu
la caputxa s'hi descobreix un noi. Si us ve de gust parlar-
ne, aquest detall està pensat per desmuntar clixs
innherents en la nostra societat. Per què un nen no
podria ser la Caputxeta? Per què no podria portar
caputxa o puntes a la jaqueta? Els genera alguna
controvèrsia als més petits o només a nosaltres?
- Veureu que al conte es juga molt amb la idea que és
des de les alçades que tot es veu més bonic: quan ens la
juguem, quan no pensem en la caiguda, quan fem les
coses des del cor sense pensar en les conseqüències; tot
plegat, una manera de pensar molt adulta. Podem
aprofitar per parlar d'aquest tema amb ells o fer
nosaltres una reflexió al respecte: els deixem córrer prou
riscos? Saben què és el risc? Deixen de fer alguna cosa
per por?
- Hi ha molts més temes sobre els quals podem parlar,
però no volíem deixar passar l'ocasió de fer-vos notar
que del fusell del soldadet de plom de la pàgina 23 en
surten flors. Potser els podem preguntar per què creuen
que la Gemma ha il·lustrat aquest detall. Què és la
guerra? Com comença? Per què passa? Podem aprofitar
per parlar amb els avis sobre la seva experiència i
aprofitar l'oportunitat per parlar d'un tema que surt cada
dia a les notícies i així començar a educar una generació
que sigui més conscient de la violència i dels seus
efectes.

Creiem que aquest conte ens brinda l'oportunitat
perfecta per parlar de desitjos i somnis, i per projectar
pensaments positius cap a nosaltres i cap a altres
persones estimades.
En un paper prim (tipus paper de seda) o relativament
petit (pot ser paper foli) hi escriurem desitjos o coses
boniques per desitjar. Dels paperets en farem boletes
que ens posarem en línia al davant, sobre una superfície
plana. Quan ens posem d'acord bufarem les boles amb
canyes (intentem que no siguin de plàstic, avui en dia hi
ha moltes alternatives al respecte). Hem d'intentar
bufar-ne el màxim nombre possible cap a la persona
amb qui estem jugant i no pas amb l'objectiu de
guanyar, sinó amb la idea que la persona amb qui estem
compartint aquest joc rebi el màxim de desitjos.
Un cop les boles estiguin "repartides", les obrirem i
descobrirem quins desitjos hem rebut i quins ha rebut
l'altre. Fins i tot ens els podem intercanviar.
Podeu jugar-hi com vulgueu, però sobretot, compartim
desitjos!

Bufem un desig honest?

Converses i activitats per gaudir del conte


