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Presentació:
Els casos de l’inspector Corella són una sèrie de relats en els què un inspector del
cos de Mossos d’Esquadra de Barcelona, en la majoria dels relats, ha d’investigar i
intentar resoldre un seguit de casos que se li presenten.
S’ha pretès que cada un dels relats sigui el més proper, entenedor i atractiu possible a fi
efecte que es converteixin en un element més d’interès per l’aprenentatge, de motivació,
d’esforç i descobriment d’una manera d’aprendre més activa, autònoma i participativa.
Al llarg d’aquest primer curs d’ESO l’alumnat s’endinsarà en la lectura de quatre casos.
Cada un d’ells es relacionarà amb diferents apartats del temari de Ciències Socials,
desplegant-se així el currículum de Geografia i Història així com de diverses matèries.
Aquests relats aniran acompanyats de diferents tipus d’informació i exercicis que
ajudaran a resoldre els diversos casos policíacs, a través de treball individual i grupal.
El material pedagògic així com els relats són obra del professor Xavier Ortiz i Domènech,
qui ha tingut la inestimable col·laboració de la professora d’anglès, Eva Perera, la qual
ha traduït els textos que apareixen en anglès.
A l’Eva Perera, a la Montse Rodríguez, Montse Huguet, Montse Soler, Marta Milà i Rosa
Domènech, a totes elles vull donar-los les gràcies pel seu interès en donar idees i per la
paciència que han demostrat per llegir tot el material.
També voldria agrair al director de l’Escola Sant Bonaventura, Xavier Soler, les facilitats
que m’ha donat per engegar aquest Projecte i la confiança i ànims que m’ha demostrat
des de ben iniciat el treball.
A tots ells i als que puntualment m’han donat suport i suggeriments, moltes gràcies.
Xavier Ortiz i Domènech.
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Ei!, torno a ser jo, l’inspector Corella, policia dels Mossos d’Esquadra de la
comissaria d’Horta-Guinardó, a Barcelona.
Ara ja ens coneixem força més, oi?
Només volia comentar-vos, com ja us vaig explicar la darrera vegada, que a part
de la música tinc també una altra afició que em serveix molt per desconnectar, i
aquesta és la lectura. M’entusiasma llegir. I si a aquestes dues aficions li sumem
una bona companyia i unes vacances sóc l’home més feliç del món...
I això és el que pretenia fer un estiu, no pas ser el més feliç del món però sí
acostar-me a aquest punt de felicitat, almenys de satisfacció interna que tothom
desitja i ..., necessita.
Però ben bé del tot no ho vaig aconseguir, tot i que al final encara el vaig poder
aprofitar força...
Ara estàs llegint el tercer dels quatre relats que caldrà resoldre gràcies al teu ajut i
a la meva tossudesa... Com ja sabràs tots ells tenen, d’una manera o altra, relació
amb una època històrica que hauràs de treballar en aquest curs de primer d’ESO,
en aquest cas serà l’Antiga Grècia.
Només espero que aquesta col·laboració m’ajudi a solucionar el cas i que tu
aprenguis a treballar d’una manera més amena aquests períodes de la Història.
Ara el professor et recordarà les d’orientacions pedagògiques oportunes abans de
començar.
Atentament...
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Hola, benvingut/da al tercer dels relats. Encara que segur que ja ho saps et faré una
mica de memòria sobre com interpretar les diferents informacions que t’aniran apareixent
des de que comencis la lectura.
Al llarg de les següents pàgines trobaràs cinc parts ben diferenciades:


El relat pròpiament dit, en el qual s’explicarà de forma novel·lada la resolució d’un
cas policial per part de l’inspector Corella.



La informació complementària sobre el temari de Grècia clàssica. Text escrit en
blau i destacat per la següent icona:

 Els exercicis sobre el tema. Textos escrits en vermell i negreta, destacats per
dos tipus d’imatges:

i :


quan es tracta de fer els exercicis individualment

quan haureu de fer-los en grup.

Un apartat de curiositats (text escrit en verd), titulat “Sabies que...”, destacat
amb una imatge de l’escultura del Discòbol de Miró com aquesta:



Un article periodístic relacionat amb l’Antiga Grècia que trobaràs al final de tot,
destacat per la següent icona
icona

i una bibliografia precedida per la següent

la qual es dividirà en diversos apartats d’informació: llibres,

pàgines webs, enllaços d’interès, museus, pel·lícules, jocs educatius..., així com
llocs d’interès que pots anar a visitar amb la família i/o amics. Tot un món per
descobrir al voltant de la Grècia clàssica.
A més a més sempre trobaràs que al llarg del relat hi ha icones i a vegades imatges.
Si van acompanyades d’aquest símbol

és que són un enllaç a través del qual

podràs accedir a una pàgina web què ampliarà els teus coneixements sobre un
apartat determinat, o simplement són una entrada de vídeo o so, (ara et torno a

3

Projecte Som-hi tots!

recordar que caldrà fer un resum del que vagis consultant per incloure-ho al portafolis
què hauràs de confeccionar). Clica la mà i veuràs quantes coses descobriràs!

I si en algun exercici veus aquest símbol

és

que

l’hauràs

de

fer

escrivint-lo a mà, no a l’ordinador.

Si van acompanyades d’aquesta imatge

és que el professor farà una expli-

cació d’algun apartat d’història o de procediment perquè vagis una mica més orientat
a l’hora d’entendre el temari i així el puguis desenvolupar amb més facilitat.
I alguna informació més per anar acabant:
En aquest tercer relat treballaràs les següents àrees: socials (geografia i
història), llengua i literatura (catalana i castellana), idiomes (anglès i francès),
matemàtiques (lògica), religió, i altres.
Els idiomes que caldrà utilitzar seran: català, castellà, anglès .i francès
Al final de cada relat caldrà fer una sèrie de tasques:
a) Presentar

un portafolis (com ja t’he avançat abans) amb les feines

realitzades (exercicis individuals, anàlisi dels exercicis col·laboratius,
resums del que hagis consultat i aportació d’informacions addicionals).

b) Preparar una presentació (en temps aproximat de 10 minuts i per grups)
sobre un apartat del temari.

c) Presentar

un portafolis (com ja t’he avançat abans) amb les feines

realitzades (exercicis individuals, anàlisi de les tasques grupals, resums
del que hagis consultat i aportació d’informacions addicionals).
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d) Preparar una presentació (en un temps aproximat de 10 minuts i per
grups) sobre un apartat del temari.

Ara que ja saps tot això és l’hora de començar a desxifrar el tercer d’“Els casos de
l’inspector Corella”. Bona investigació!!
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CAPÍTOL I

24 juliol 2013
Mar Jònica. Vaixell “Ítaca”. 18 h.
Hores després d’haver salpat del port de Brindisi el ferri navegava decididament rumb al
Peloponès, on tenien previst arribar just entrada la nit.
“El mar blau, xisclador, una punta enjogassat, ens serveix uns matins de sol agut i unes
tardes tèbies.”
Aquest va ser l’últim paràgraf que en Corella va aconseguir llegir abans que les seves
parpelles es tanquessin, escarxofat com estava damunt la gandula. Finalment no va
poder aguantar més i va abandonar la seva voluntat als cants de sirena d’un profund
son.

Sabies que…

...la missió principal de l’educació a Atenes era aconseguir el
desenvolupament integral de l’individu? L’ensenyament estava en
mans de particulars. Començava als 6 anys i acabava als 14-16. Els
nens aprenien lectura, poesia, aritmètica, música i gimnàstica. Més
tard, en acadèmies, podien aprendre oratòria, història, filosofia i
ciència. Als 18 ingressaven a l’exèrcit. Als 21 se’ls considerava
ciutadans de ple dret. Les nenes rebien l’educació a casa i els
ensenyaven a comptar, escriure, cantar, tocar instruments, filar, brodar
i teixir, entre altres coses.
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La brisa mediterrània va anar refrescant aquella xafogor de primeres hores de la tarda, la
qual cosa el va ajudar a descansar durant una bona estona, gronxat per les onades que
topaven suaument contra el casc del vaixell. Lliure d’aquella calor que asfixiava tothom i
que havia obligat la majoria del passatge a refugiar-se en qualsevol lloc que estigués
equipat amb aire condicionat.
I aquest estat idíl·lic va durar fins que el llibre que havia estat llegint, La ruta blava, li va
caure de les mans, lliscant cames avall fins topar amb la coberta del vaixell.
Aquest fet el va despertar i, quan va aconseguir obrir els ulls per esbrinar què havia
ocorregut, es va trobar amb la mirada d’una jove, morena i de bona alçada que li oferia
el llibre, tot just acabat de recollir del terra.
-

És teu aquest llibre d’en Josep Maria de Sagarra?

-

Sí..., sí..., és meu...- va contestar encara mig endormiscat.

-

Això no són precisament els Mars del Sud, oi?

-

No, tens raó. Tot i que al final en Segarra diu que...

-

Sí..., ho sé – el va interrompre-, que “el nostre mar té tot l’imprevist que pot tenir el
mar dels antípodes”. – va reblar la noia.

-

I que... – va seguir ell amb una altra cita del llibre- “...el desig de la caça
d’exotismes ens posen unes falses ulleres davant els ulls”.

-

Veig que tu també n’ets un bon lector de Sagarra...

-

Sí, m’encanta, i per això ara n’estic fent una relectura.

-

I tu quin exotisme busques en aquest viatge? – va preguntar encuriosida la noia.

-

Cap ni un. Busco pau i tranquil·litat, encara que en el fons potser també les meves
arrels... culturals – i va fer entonació i cara d’interessant mentre li oferia un lleu
somriure.

-

Em dic Carlota.

-

Jo sóc en Corella.
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-

Corella?

-

Sí, tothom em coneix pel cognom.

-

Doncs molt de gust, Corella – li va dir la noia fent-li dos petons a galta i galta.

-

I, viatges sola? – va preguntar en Corella mirant-la decididament als ulls.

-

No, amb el meu marit. Està fent la becaina a la cabina.

1. Quines són les 3 principals curiositats que et planteges sobre l’Antiga
Grècia? I quines les 3 preguntes que li faries a un home/dona d’aquella
època en cas que t’hi poguessis comunicar?

Ara et presento el dossier que parla sobre
l’Antiga Grècia.

2. Esbrineu qui era Josep Maria de Sagarra i de què tracta el llibre La ruta
blava que està rellegint.
I només acabar de dir això va aparèixer un home ennegrit pel sol, d’uns trenta anys, una
mica més gran que la noia, el qual se’ls va plantar al davant.
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-

Finalment! No hi havia manera de trobar-te! – va dir-li a la noia oferint un ampli
somriure-. Hola, sóc l’Ernest – i li va encaixar la mà al Corella.

En Corella el va correspondre mentre es fixava en la camisa florejada que duia el pinxo
aquell, tintada de colors estridents, més apropiada per a un viatge a les illes Hawaii que
a les costes gregues. – va pensar ell.
-

Es diu Corella – va dir la noia.

-

Molt bé, Corella. – va continuar l’Ernest-. I què, viatges sol?

-

Sí. – va contestar una mica eixut.

-

I faràs la típica ruta turística o alguna altra d’alternativa?

-

Una d’alternativa. Això d’anar a un viatge organitzat no va amb el meu caràcter.

-

Ah, ja ho veig! A tu et va l’aventura, oi? – va fer ell picant-li l’ullet.

-

No, no és pas que em vagi l’aventura, el problema és que ja en tinc massa
d’aventures diàriament. El que busco és tranquil·litat, bones platges i menjar, sol i
més tranquil·litat...

-

Ah sí? I què fas per tenir tantes aventures diàries? – va preguntar tafaner.

-

Sóc policia.

-

Policia?

-

Sí, policia..., dels Mossos- va recalcar.

-

Ai caram! No ho hagués dit mai! No fas pinta de ser de la “pasma”. – va seguir
l’Ernest.

-

Ah!, i quina pinta han de tenir els polis?
No..., no ho sé...- va dubtar al respondre en veure que ja havia parlat més del
compte, com sempre li deia la Carlota-. I..., què penses visitar?

-

Quan arribem a Atenes m’hi estaré un parell de dies i després aniré a una illa que
es diu Skopelos. Em quedaré una mica més d’una setmana, després ja veurem...

-

On dius que aniràs? – va fer la Carlota encuriosida.
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-

Skopelos. És una illa situada a l’Egeu Occidental. I vosaltres?
No, no, nosaltres farem la prevista. Visitarem Atenes, Santorini, l’illa de Corfú, oi
Carlota? – i es va mirar a la dona que va confirmar amb el cap-. Retornarem a
Atenes, recorrerem la península del Peloponès i tornarem uns dies després cap a
Barcelona, en avió.

-

Bé doncs – va dir la noia precipitadament- hem d’anar a preparar-nos per al
sopar, que aquesta gent el fa molt d’hora...

-

Molt bé -va dir en Corella alçant-se.
Soparem a dos quarts de nou. Si ens vols acompanyar, serem al menjador
Princess . No sé per què sempre tenen el costum de batejar les sales, camarots o
estances amb aquests noms tan ridículs...- va afegir l’Ernest.

En Corella no va contestar aquell darrer comentari i es va limitar a posar-se les
ulleres de sol que duia al cap mentre deixava anar un “ja veurem...”, endut de
seguida per un lleuger ventijol que s’acabava d’aixecar feia poc.

3.

Fes un mapa del continent europeu que inclogui els següents elements
geogràfics: mar Mediterrani. Oceà Atlàntic. Mar Bàltic. Mar Negra. Mar
Càspia.

Península

Ibèrica.

Península

Itàlica.

Mar

Egeu.

Península

Escandinava. Serralada dels Alps. Serralada dels Pirineus. Serralada dels
Urals. Plana Central Russa. Península de Crimea. Riu Danubi. Riu Volga. Riu
Dnièper. Riu Dnièster. Riu Rin. Llac Ladoga. Llac Onega. Riu Elba. Mar de
Noruega. Riu Tajo. Riu Duero. Golf de Cadis. Meseta Septentrional i
Meridional. Illes Balears. Sistema Ibèric i Serralada Cantàbrica.
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Sabies que…

...segons la mitologia grega, un dia, mentre Zeus collia flors, va
veure a una dona fenícia, anomenada Europa “Ευρώπη”, i se’n va
enamorar perdudament? Llavors el déu es va transformar en un
brau, la noia es va acostar per acaronar-lo, ell la va fer muntar al
seu llom i se la va emportar a l’illa de Creta. Encara que un altre
mite afirma que va ser segrestada pels minoics què la van dur a
Creta. I una tercera versió del nom del vell continent és que
etimològicament la paraula prové d’una paraula semítica, “ereb”,
que significa ocàs; la qual cosa tindria sentit ja que Europa s’ubica
a l’oest del món conegut pels grecs.

Ara llegiu els dos exercicis següents i, si
hi ha dubtes sobre com fer-los, els
resolem...

4.

Quina és la distribució climàtica d’Europa? Feu-ne un esquema general.

5.

Feu un mural amb el mapa actual dels climes d’Europa i destaqueu-los amb
imatges dels paisatges corresponents.
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CAPÍTOL II

24 de juliol.
Port de Patras. 21 h.
Finalment havien arribat a Patras. Un quart d’hora llarg seguint les instruccions del
pràctic del port, seguit per les habituals maniobres per atracar va ser suficient per donar
per finalitzada aquella navegació iniciada a la mar Adriàtica.
A la sortida va coincidir amb la Carlota i l’Ernest què també acabaven d’abandonar el
vaixell.
-

Hola Corella! – va sentir una veu que el cridava darrera seu.

-

Ah!, hola Ernest – va contestar ell sense gaire entusiasme.

-

Al final no t’has decidit a venir a sopar... – va dir-li la Carlota.

-

No, em sap greu, però m’ha estat impossible poder acompanyar-vos.- es va mig
disculpar.

-

Un altre dia... – va contestar ella oferint-li un somriure de complicitat.

-

Això mateix, un altre dia – va confirmar el seu marit-. De segur que ens trobarem
per alguna banda, Atenes tampoc és Nova York! – i va deixar anar una forta claca
abans de pujar a un autocar què els havia de portar a Atenes.
El trajecte es va fer llarg, eren ben bé dos-cents quilòmetres que els separaven de
la capital, pel que va agafar el seu llibre i va seguir la lectura que havia començat
al vaixell.
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6.

Elabora un mapa físic de Catalunya que inclogui els següents elements
geogràfics:

Serralades Costaneres. Serralada Litoral. Depressió Central.

Pirineus. Serralada Transversal. Riu Ebre. Riu Noguera Ribagorçana. Riu
Noguera Pallaresa. Riu Ter. Riu Llobregat. Delta de l’Ebre. Cap de Creus. Riu
Segre. Golf de Roses. Altiplà de la Segarra. Plana de Vic. Prepirineu. Pla de
Lleida. Pla d’Urgell. Els Ports. Plana de l’Empordà.
7.

Realiza una línea del tiempo histórica, desde el inicio de la humanidad hasta
la actualidad, y pinta de color rojo la zona del tiempo histórico de Grecia
Clásica.

8.

Busqueu d’on provenen els noms de mar Jònica i mar Adriàtica i esbrineu si
a Vilanova i la Geltrú hi ha cap referència a un mite. Si és així, l’escriviu i
l’expliqueu oralment.

En arribar a la central d’autocars, situada als afores de la ciutat, tothom va baixar, en
Corella es va acomiadar de la parella i va pujar a un taxi que l’havia de dur finalment a
l’hotel.
Aquell taxista semblava imbuït per una febre suïcida, perquè no va parar de renegar i
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maleir la resta de conductors en tot el trajecte, a l’igual que no va cessar en l’intent de
portar una conversa que al Corella no li interessava gens ni mica...
-

First time in my country?- va preguntar el taxista en un anglès barroer.

-

No, it’s not my first time here, I visited Greece about ten years ago.

-

Ah!, then we were good... - i sense esperar resposta d’en Corella va continuarNow you see, all change... The crisis destroyed the country. People sad, peoble
desperatet. You must be careful!

-

Should I be careful? Why do you say that?
Because of robberies! – va dir alçant una mica més la veu- They go up since the
crisis, especially tourists, they are the only ones with money...

-

Don’t worry about it...
Yes, yes worry... They kill the little economic sectors left. They are right, the
people of Alba Daurada, when they say these immigrants will ruin the country...

En sentir aquelles paraules en Corella no se’n va poder estar de preguntar-li...
-

And do you really believe that the situation the country is going through is the
immigrants’ fault?

-

Of course!

-

What about corruption at all levels? Don’t you think that greek society is also
responsible at least for part of the general chaos?

-

What are you saying? No! – va alçar la veu mentre en un primer moment girava la
cara per mirar-se’l amb ulls de boig. Després es posava les mans al cap
abandonant perillosament el volant de l’automòbil-. It’s the fault of these democrat
politicians. They are a corrupt bunch that also permit all these people of other
places take our work from us, the true Greeks!
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Després d’aquesta afirmació en Corella no va badar més boca. No estava disposat a
començar una discussió amb aquell simpatitzant del grup feixista que apallissava
immigrants i atemoria la població amb la seva parafernàlia i violència nazi.
La resta del trajecte va ser un monòleg en el què el taxista va fer un repàs global de la
situació grega i europea, tot i que davant els silencis del Corella va acabar canviant de
conversa i parlant de la bondat del clima mediterrani i del menjar grec, cosa que en
Corella, pels seus endins, va agrair profundament.
Finalment van arribar a l’hotel, després de travessar Atenes enmig d’un trànsit infernal,
atapeït, caòtic i ple d’infraccions per part de tothom.
En Corella va concloure, del tot convençut, que a Barcelona aquella manera de circular
hauria suposat, en pocs dies de circulació, la pèrdua de tots els punts i la retirada
automàtica del carnet de conduir, però que a Atenes segurament era el més normal del
món.
Sabies que…

...les dones tenien prohibit assistir i participar en les olimpíades? Però
la mare d’un dels atletes es va colar disfressant-se d’entrenador. Quan
el fill va guanyar la mare va saltar la tanca per córrer a felicitar-lo,
però la roba es va enganxar a la tanca i es va quedar despullada
davant de tots. La pena pel delicte era la mort (estimbada), però en
honor al seu fill, germans i pare (tots campions), se li va perdonar la
vida. I per evitar que es tornés a repetir es va imposar la norma, d’ara
endavant, en la que tothom havia d’anar despullat.
L’hotel en el què s’allotjava era força cèntric encara que, pel seu gust, excessivament
gran. Tot i que no era, ni molt menys, un dels més luxosos de la capital ell ja en tenia
prou amb aquell establiment de tres estrelles, sobretot per la seva bona situació, ja que
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es trobava a uns deu minuts caminant de l’Acròpoli, a uns tres-cents metres de l’estació
de Syntagma i al costat del principal carrer comercial de la capital grega.
Com que no havia sopat al vaixell va decidir anar a fer-ho a un restaurant típic grec que li
havien recomanat a recepció i que era dels pocs que li donarien de menjar en aquelles
hores de la nit.
En acabar el breu àpat convertit en sopar, el cambrer el va informar de la possibilitat de
participar en una de les visites nocturnes a l’Acròpoli que s’havien inaugurat aquell
mateix estiu, necessitava estirar les cames, així que se n’hi va anar...

La mitologia grega és el conjunt de mites i llegendes pertanyents als antics grecs
que tracten dels seus déus i herois, la naturalesa del món i els orígens i significat
dels seus propis cultes i pràctiques rituals. Formaven part de la religió a l'antiga
Grècia.
Els mites grecs intenten explicar els orígens del món i detallen les vides i
aventures d'una àmplia varietat de déus, herois i altres criatures mitològiques.
Aquests relats van ser originalment difosos en una tradició poètica, si bé
actualment els mites es coneixen principalment gràcies a la literatura grega.
Les fonts literàries més antigues conegudes, els poemes èpics de la Ilíada i
l’Odissea, se centren en els successos al voltant de la guerra de Troia.
La mitologia grega ha exercit una àmplia influència sobre la cultura, l'art i la
literatura de la civilització segueix sent part del patrimoni i llenguatge cultural
occidentals
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.

9.

Comenta el paràgraf en el qual el taxista parla del grup polític “Alba
Daurada”. D’on ve el nom? Què significa històricament?

10.

Com qualificaries l’actitud del taxista? Què és el racisme? I la xenofòbia?

11.

En la conversa en anglès el taxista fa una sèrie d’incorreccions
lingüístiques, quines són? Com ho hauria d’haver expressat per dir-ho bé?

12.

A partir de la informació que us dóna el text localitzeu en quin hotel de la
capital grega s’allotja en Corella (teniu una bona pista en la fotografia de la
pàgina 20).

13.

Ajudeu al Corella a triar un bon sopar típic grec. Busqueu-ne els ingredients
i escriviu la recepta.
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CAPÍTOL III

25 de juliol.
L’Acròpoli d’Atenes. 24: 15 h.
Aquella nit li va obrir els ulls a una nova Acròpoli, la que s’amagava darrere la foscor,
encara que puntualment il·luminada pels focus situats estratègicament aquí i allà. Sota la
vigilància d’una gran lluna plena que treia tot el protagonisme a les estrelles, com si
encara, després d’haver transcorregut més de dos mil anys, els déus continuessin
vigilant les passes dels homes que recorrien amb fascinació aquell turó.
I després, una passejada per l’Erectèion, pel temple d’Atenea Niké, pel teatre de Dionisi,
per l’Odèon de Pèricles..., i per tot un seguit d’edificis mig enderrocats per la voluntat
dels homes, envoltats per la màgia de la Història.
Semblava que el temps s’hagués aturat, tal i com ho feia des de temps immemorials a la
zona del cementiri, l’anomenat kerameikos, el darrer lloc a visitar per tot home...
Esteles funeràries, columnes mig enderrocades, tombes que allargaven la seva
presència en ser il·luminades i una fredor que recorria l’esquena del visitant en plena nit
de xafogor...
De cop i volta, però, un ambient d’intranquil·litat va envair el cor d’en Corella, sobretot
quan darrera una de les tombes es va sentir un xiscle de desesperació...
El grup que visitava el cementiri es va aturar i tothom va acudir a l’auxili d’una jove que
només feia que cridar desesperada en una llengua que ningú entenia..., fins que va
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arribar en Corella.
-

Carlota! – va dir sorprès-. Què hi fas tu aquí?, què et passa?
Corella, m’has d’ajudar! – i la gent que l’envoltava li va fer un passadís perquè
aquell home que semblava conèixer la xicota l’auxiliés.

Una biografia (del grec bios “ζωή” ("vida") i graphein “γράυω” ("escriure"), és un
gènere de la literatura (o d'altres mitjans, com el cinema) basat en la narració
escrita d'algun personatge. És més que una col·lecció de dades (naixement,
educació, treball, etc.) o un currículum vitae. Normalment, també tracta de les
emocions i sentiments de la persona respecte a les experiències de la seva vida.

14.

Realiza una pequeña biografía del personaje que sale en el texto y que se
llama Pericles. ¿Qué conoce del llamado “Siglo de Pericles?”
-

Acaben de segrestar l’Ernest!

-

Però què dius? On?

-

Aquí mateix!, estava al meu costat fa uns minuts.- i abans de continuar es va
eixugar els ulls verds, plens de llàgrimes -. Tots dos anàvem amb el grup de visita
nocturna, com tu... – i va empassar saliva-. Jo tenia set, li he demanat a l’Ernest
que anés allà, a comprar un refresc – i va assenyalar un carretó ambulant
abandonat que hi havia a menys de dos-cents metres, fora ja del recinte-.
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Mentrestant vaig seguir amb el grup, però de cop i volta he vist que l’Ernest
discutia amb el noi de la paradeta. Després el jove l’agafava pel darrera i als pocs
segons apareixia un cotxe del què en sortien un parell d’homes que l’obligaven a
pujar a la part del darrera. Llavors ha estat quan he començat a cridar...
-

No et moguis d’aquí – li va dir el policia mentre s’acostava decidit al lloc dels fets.

En Corella va mirar el carretó a la recerca d’alguna pista, però no va trobar res de
profitós, només un gelat de xocolata a punt de servir que va començar a endrapar i que
s’acabaria abans de

tornar amb la Carlota. Va mirar a dreta i esquerra, tot estava

tranquil al carrer Agion Asomaton...
La trentena llarga de turistes no entenien res de res del què estava ocorrent, per la qual
cosa en Corella va haver de parlar amb el guia que els acompanyava per si algú havia
vist res d’estrany..., o els podia donar pistes sobre el noi de la parada de gelats.
Ningú l’havia vist. Ningú sabia res de res. Passat gairebé un quart d’hora dels fets la
zona era plena de policies inspeccionant els voltants, llàstima!, perquè ara els
segrestadors de segur que ja s’haurien amagat en qualsevol dels barris que envoltaven
la ciutat...
En Corella es va presentar de seguida i, quasi automàticament també, el van advertir
que no fiqués el nas en la investigació, cosa que tothom sospitava que no podria evitar.
I després la rutina de sempre, la declaració a comissaria, “descrigui’m a l’home de la
parada...” si el seu marit té cap enemic, si coneix algú de la ciutat..., si té molts diners, si
ha vist res de sospitós...” “No, no, no..., no entenc per què ho han fet...”, no parava
d’exclamar desconsolada la Carlota.
-

Unfortunately the desperate economic situation of the country is condemning more
and more people to marginality and delinquency. Tourists are a good source of
income. In the beginning it was just petty pickpocketing but lately the cases of
express kidnappings have increased. – els va explicar el comissari Nikopolidis, un
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home baixet, el qual rondava la cinquantena d’anys i lluïa una enorme panxa
darrera una camisa blanca xopada de suor.- But don’t worry, we will get them... –
va sentenciar, mentre s’acaronava el bigotàs que li cobria tot el llavi superior i
bevia d’una llauna de refresc que tenia damunt la taula.
-

What can we do now? – va preguntar la Carlota angoixada.

-

Don’t worry, we will solve the case, we’ll get right down to it, go back to your hotel.
We’ll be in touch... – i molt amablement els va convidar a marxar de la comissaria.

-

Apa, anem Carlota. – va dir-li en Corella que semblava també tenir pressa per
sortir d’aquell asfixiant despatx presidit per un enorme ventilador que es travava a
cada gir que feia.

15.

Busqueu una mica d’informació sobre l’indret on s’ha produït el segrest de
l’Ernest. Què és l’Acròpoli? Quins edificis hi ha? Quina era la funció de
cadascun d’ells? Què vol dir “Acròpoli”?

16.

Al relat es parla dels déus grecs. Qui són els déus grecs? Quina importància
tenien? En podeu dir el nom i característiques dels que considereu més
importants?
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El mot arquitectura ve del grec «αρχ» (cap, xef, qui té el comandament) i
«τεκτων» (constructor o fuster). Així tenim que pels antics grecs l'arquitecte era el
cap de la construcció i l'arquitectura era la tècnica o l'art de qui projecta i
construeix els edificis i les estructures. Pels antics grecs, el mot «Τεχνη» (techne)
significa art o capacitat de fer alguna cosa.

17. Quins són els tres ordres arquitectònics de la Grècia Clàssica? Digues les
característiques i fes-ne un dibuix de cada un d’ells.

18.

En Corella, en aquest viatge, gaudeix de tota una sèrie d’escultures i
edificis de la Grècia antiga. Esbrina quines van ser les diferents etapes de
l’art grec. Després fes una presentació d’imatges (en el mateix exercici) amb
les principals característiques de l’art grec.

22

Projecte Som-hi tots!

Sabies que…

... després de la victòria dels atenencs sobre els perses a Marató, un
hoplita anomenat Filípides va córrer la distància d’uns 40 km?, entre
el camp de batalla i Atenes per anunciar la victòria, i només arribar a
l’àgora va morir esgotat per l’esforç.
Per aquesta raó en les Olimpíades Modernes hi ha una cursa de de
fons de llarga distància d’una mica més de 42 quilòmetres.

19.

Què és el kerameikos? Quina funció tenia a l’època clàssica?

20.

¿Qué es un secuestro express? Dónde surgió este tipo de secuestro? ¿Por
qué?

21.

Per quina causa s’argumenta en el relat que ha augmentat la delinqüència a
Atenes? Creieu que l’opinió del taxista és fonamentada? Esteu d’acord en
els arguments que dóna el taxista per

justificar l’augment de la

delinqüència? I en els arguments del comissari Nikopolidis. Debat.
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CAPÍTOL IV

Hotel d’Atenes.
Atenes. 1:20 h.
Només sortir de la comissaria van cridar un taxi que justament en aquell moment
passava per davant la seu policial. En uns minuts van arribar a l’hotel on s’allotjava en
Corella, ben a prop d’on tenia també el seu la Carlota.
I en l’instant en el qual la noia es posava dins el moneder el canvi que li havia donat el
taxista, va comprovar que enmig dels bitllets hi sobresortia una nota en anglès on hi
deia:
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Quan van reaccionar el taxi ja s’havia esfumat. No obstant això l’obsessiu caràcter
observador del Corella havia aconseguit una dada fonamental: TAZ-1778.
-

Afortunadament m’he fixat en la matrícula del taxi. – li va dir a la Carlota mentre
veien a la llunyania el taxi.

Poc després avançaven per la recepció de l’hotel per anar a agafar l’ascensor que els
duria a l’habitació.
-

Anem doncs a la policia... – li va dir ella aturant-se en sec.
No, no, prefereixo fer-me’n càrrec jo- va dir tot i ésser-ne conscient que estaria
fora la legalitat-. Ara mateix em posaré en contacte amb un company de la meva
comissaria perquè m’enviï dades d’aquest número. Ells saben com fer-ho...

-

Però pot ser perillós...

-

Ho sé però, francament, no les tinc totes amb l’eficàcia d’aquell comissari...

La noia no va insistir més ja que era del mateix parer que en Corella, a part que era
l’única persona en qui podia confiar.
L’espera de notícies va ser una veritable tortura, la Carlota només feia que passejar
amunt i avall de l’habitació, sortint a la terrassa, bevent refrescs sense parar, mentre en
Corella consultava el seu mòbil en un intent de no contagiar-se del neguit que estava
consumint la noia.
No pateixis Carlota – li va dir en Corella- “ No news is good news”...

-

Tres quarts d’hora més tard d’haver parlat amb el company de la comissaria de
Barcelona algú trucava a la porta de l’habitació on eren.
-

Inspector Corella? -davant seu es va presentar un home alt com un sant Pau i
força gras, el qual li allargava la mà per encaixar-la.

-

Yes, it’s me.- va contestar en Corella.
I’m Thymios Lymberopoulos, head of the Association of taxi Owners of the
Metropolitan Area of Athens.
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-

Come in, please, come in.
This is the name and address of the taxi owner you are looking for. He lives in the
Omonia neighbourhood, not a very recommendable area, by the way.

-

Perfect. Tu Carlota, millor que et quedis aquí. – en Corella va mirar amb inquietud
el rellotge-. Encara disposem de temps per localitzar els segrestadors...

-

Per res del món, jo també vinc! – va dir del tot decidida la noia.
Està bé, està bé..., apa, som-hi! – va dir després de comprendre que no pagava la
pena encetar una polèmica i perdre la paciència amb discussions bizantines...

-

Thank you very much. – li va dir al Thymios – Som-hi Carlota....
Wait a moment, wait a moment..., you’re not thinking of going alone, are you? – va
preguntar en Thymios.

-

Of course we are, we’ll manage... – va contestar resolutiu en Corella.
No way! We’re giving you the information but in exchange the association also
wants to solve the case. This is not the first kidnapping and these crimes are really
damaging tourism and the taxi trade, so I’ll take you myself. Moreover, I know the
city like the back of my hand.

-

Ok, ok, but let’s go already… –va tornar a cedir en Corella acceptant que la
participació del taxista podia ser un element fonamental per a l’èxit de l’operació.

Així que en un tres i no res van pujar tots al taxi per dirigir-se ràpidament a l’adreça
indicada...

22.

Per què creus que en Thymios diu que el barri d’Omonia no és un barri molt
recomanable? Quines poden ser les causes que en les ciutats hi hagi
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aquests tipus de barris anomenats marginals? En coneixes tu algun
d’aquestes característiques a la teva ciutat o en alguna de propera? Debat.

Sabies que…

...les dones vestien túnica i sortien al carrer envoltades en un mantell?
Els homes portaven una túnica o mantell curt. Coneixien la seda, el
cotó, el lli i la pell dels animals. S’untaven el cos amb olis olorosos i
utilitzaven resines aromàtiques en els cultes. També es guarnien el
cap amb plantes. Les joies estaven reservades a les dones que
portaven collarets, polseres, arracades i anelles a les cames.
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CAPÍTOL V

Barri d’Omonia.

Atenes. 2:05 h.

La capital semblava tranquil·la en aquelles hores de la matinada, tot i que encara hi
havia petits grups de turistes que aprofitaven les darreres hores de la matinada per
seguir amb la festa.
Després d’un quart d’hora llarg circulant amb el taxi del Thymios recorrent amples
avingudes van arribar al barri d’Omonia, situat als afores de la capital. La lluminositat
del centre es va esvair gairebé automàticament, les botigues amb els seus
espectaculars aparadors van donar pas a cartells desgavellats que anunciaven
productes barats a la venda per a una clientela de baixa condició econòmica i massa
sovint també amb pocs escrúpols morals...
Aquells edificis alts d’oficines o vivendes s’havien transformat en cases de planta
baixa, a tot estirar de dos pisos, amb la pintura tota escrostonada la qual queia
només mirar-la.
Uns ionquis van mirar de reüll el cotxe. Brutícia per arreu. Gent que s’amagava
darrera la sospitosa foscor d’un portal. Una prostituta que oferia els seus serveis
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només aturar l’automòbil en un encreuament. I per acabar-ho d’adobar, una forta olor
a curri va acabar envaint la petita atmosfera del cotxe on anaven...
Uns quants giravolts per carrerons estrets i sinuosos i es van aturar una mica més
enllà de l’únic fanal que il·luminava tot el carrer. En Thymios va apagar els llums i
després el motor de l’automòbil. Amb la mà va indicar al Corella que necessitava
silenci durant uns segons, i van esperar pacientment com qui espera a la consulta
d’un metge, o a una recepció reial..., mai se sap...

Defineix les diferents formes de govern de l’antiga Grècia (monarquia,

23.

oligarquia, tirania i democràcia).

Pocs segons després un parell de cotxes van sorgir d’entre la foscor per
sobrepassar-los lentament, amb els llums apagats. Eren taxistes que els havien
vingut a ajudar. Van aturar-se uns metres més enllà d’on es trobaven estacionats ells.
-

Come on! It’s number 33.- va dir en Thymios assenyalant una casa de planta
baixa amb una façana de color blau cel mig ennegrida per la humitat...

Poc després un motorista aparcava a prop de la casa. També venia a ajudar. El cert
era que aquell desplegament era tan inesperat com espectacular.
Ningú no va dir res, tot eren encaixades i copets a l’esquena per saludar-se, enmig
d’un tens i neguitós silenci que ho envaïa tot.
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En Thymios va començar a donar ordres a tort i a dret i tota aquella petita camarilla
es va anar distribuint per intentar cobrir les possibles fugides dels segrestadors, en el
cas que hi fossin, és clar.
-

Now we’ll have to go in the house, I’ll knock on the door and we’ll go in like a
road roller – li va dir el taxista al Corella mentre tancava el puny de la mà i
picava el palmell de l’altra.

-

No, no..., we’d better surprise them – va frenar-lo en Corella.

-

But, how will you get in?

-

Leave it to me – i va treure de la cartera un petit instrument metàl·lic que va
ficar al pany, usant-lo de clau mestra.

La Carlota es va quedar esperant a la porta amb el motorista. Mentrestant ells dos
entraven a la casa gairebé de puntetes. El silenci era absolut. No hi havia llum en tota
l’estança.
En Corella va encendre la petita llanterna que duia a sobre i va anar il·luminant el que
semblava un menjador, només hi havia un sofà, una petita taula amb tres míseres
cadires i un armariet tancat de fusta de pi.
En Thymios va pujar les escales que duien a la planta superior mentre en Corella
recorria les diferents habitacions d’aquella planta baixa amb molt de cura de no fer
cap mena de soroll. Fins arribar a la zona del jardí, on li va semblar veure una tènue
llum al fons. Va apagar la llanterna i va fixar tota la seva atenció en una caseta de
fusta d’on se sentien veus...
En Corella va obrir molt sigil·losament la porta que conduïa al jardí, la qual va
grinyolar escandalosament, molt més del que hauria desitjat que ho fes, perquè de la
caseta van sortir dos homes que al sentir com en Corella cridava en grec:
“αστυνομία!” (policia!), van començar a córrer esperitats.
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Crits. Un blocatge d’en Corella a un d’aquells homes, un cop de puny fabulós al nas
d’en Thymios que acaba d’arribar i el deixa mig estabornit al terra. I l’Ernest que no
para de fer sorolls dins la caseta perquè el vinguin a rescabalar del seu captiveri.
-

Come here, get him – crida en Corella a un taxista perquè s’encarregui d’un
dels homes aquells mentre l’acaba d’emmordassar amb una corda que ha
trobat per allí a prop.

I després de comprovar que l’Ernest està bé, en Corella surt darrera del que acaba de
fugir per la porta principal i ha estampat contra la paret el motorista que intentava barrarli el pas.
La Carlota li diu cridant que un dels segrestadors ha fugit, cames ajudeu-me, carrer
avall, perdent-se en la foscor.
En pocs segons se sent l’estrèpit d’una moto de bona cilindrada que derrapa i agafa
velocitat.
En Corella mira a banda i banda del carrer i en dècimes de segon analitza la situació.
Agafa la moto d’un dels col·legues d’en Thymios i comença una persecució per tot aquell
entramat de carrers i carrerons.
Gir a la dreta, a l’esquerra, i la moto del segrestador que torna a accelerar perquè el
carrer ara és recte. Frenada. Els llums de la moto del Corella que il·luminen parets i
fanals, la moto del davant i algun vianant despistat que mira sorprès la persecució. En
Corella que s’aferra fort al manillar i serra les dents. La moto que s’encabrita i guanya
uns quants metres, després que el malfactor, en la seva desesperada fugida, quasi perd
l’equilibri i va a parar a terra.
El segrestador circumval·la una plaça i en Corella, que fa estona que no redueix
distàncies, decideix tirar pel dret i travessar la plaça aixafant flors i plantes, saltant per
damunt de pedres i esquivant papereres i arbres que li apareixen a cada instant.
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I quan surt d’aquell laberint es troba al motorista a menys de cinc metres, el qual gira la
cara i veu al Corella que li està guanyant terreny.
Tots dos se salten un semàfor en vermell i van sortejant cotxes fent ziga-zagues per una
avinguda. Un cotxe que frena en sec i de dins surt un renec no reconegut. Olor a
gasolina, a pneumàtic cremat. Gas, més gas! Tensió als braços i ràbia a les mans. Suor,
molta suor sota aquell cel que comença a clarejar ja.
I de cop i volta el delinqüent que ha de frenar en sec al veure un camió de les
escombraries que acaba de sortir d’una cantonada. La roda queda clavada i el motorista
perd la moto, saltant per damunt del contenidor que acaben de treure de la vorera. Cau
d’esquena sobre una pila d’escombraries que hi ha al costat mentre la moto s’estampa
contra un lateral del camió de la brossa.
Passats un segons el segrestador s’aixeca, i comença a córrer, coix de la cama dreta,
endinsant-se en l’obscuritat d’un carreró proper. Arriba el Corella, deixa la moto i el
persegueix davant l’estupefacció dels treballadors de la neteja viària.
I enfila el carrer estret, fosc com la nit passada. En Corella s’atura i escolta. I sent un
soroll al final, com si algú acabés de saltar una paret. Corre. Al fons s’acaba el carrer, hi
ha una paret, la salta. Observa, un pati amb un parell d’arbres, uns mobles vells a la
dreta i un cotxe desballestat al mig. Silenci. El sol que comença a alçar-se, però aquí
encara tot és foscor. El sentit de l’oïda és primordial –pensa-. Avança, s’acosta a
l’automòbil. No se sent res..., només el batec del seu cor. Tensió en l’ambient...
De cop i volta algú surt darrera del cotxe amb una barra de ferro a la mà i intenta
colpejar al Corella a l’espatlla. Un ràpid moviment d’intuïció per esquivar el cop. Alça la
cama a l’alçada del pit i clava un cop de peu al segrestador que surt llançat cap
endarrere i cau al terra. Un moviment ràpid i l’immobilitza amb una clau de judo. La cara
contra el terra, retorçant el braç contra el clatell. El segrestador es queixa pel fort dolor.
Acaba la resistència.
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L’ajuda a aixecar-se, va coix. L’acompanya pel camí de tornada fins a la via on s’havia
accidentat la moto. Allà acaba d’arribar la policia que se sorprèn al veure’ls aparèixer.
En Corella que s’identifica i explica el què ha ocorregut. I el primer, una frase de retret
del comissari Nikopolidis.
-

Even then, you’ve been too reckless! This could have ended really badly! –
adverteix molest-. We’ll have to inform your head in Barcelona!

-

I truly understand. I’m very sorry Sir. – diu en Corella mentre pensa que
afortunadament tot ha acabat bé.

Sabies que…

... hi havia un filòsof anomenat Diògenes de Sínope que vivia dins una
bóta?, sempre anava descalç i vestia amb una túnica. Només tenia un
sarró i un bàcul. Va convertir la pobresa en extrema virtut. En una de
les innombrables anècdotes Alexandre el Gran, que volia conèixer al
famós filòsof, li va preguntar què podia fer per ell, Diògenes li va
contestar que el millor que podia fer era apartar-se perquè li tapava el
sol.

24.

Inventa’t un text en el què expliquis una altra manera d’alliberar l’Ernest.
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25.

Buscad información sobre la filosofía griega y sus grandes filósofos
(Sócrates, Platón y Aristóteles). Descubrid el mundo de los grandes
científicos y lo que hicieron (Hipócrates, Pitágoras, Arquímedes y Euclides).
Ejercicio oral.

Sabies que…

A la polis d’Esparta cada nen, quan naixia, era examinat per
funcionaris estatals, si tenien defectes físics eren estimbats des
del mont Taigeto. Als classificats com a no aptes se’ls deixava
morir. Als nens se’ls separava de les seves mares a l’edat de 7
anys i eren posats sota control de l’estat. Vivien en una caserna
militar on aprenien entrenament i obediència a l’autoritat. Als 20
anys s’allistaven a l’exèrcit. Es podien casar però continuaven
vivint a les casernes. Als 30 eren considerats persones madures.
Romanien a l’exèrcit fins complir els 60 anys.
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A l’endemà sortia la notícia al diari local Notícies d’Atenes:

Ειδήζεις Αθήνα
Atenes 26 de juliol 2013

Segrest exprés d’un turista català.
Una operació conjunta de la Policia d’Atenes, amb l’ajut de l’Associació de
Propietaris de taxis de l’Àrea Metropolitana d’Atenes i la col·laboració d’un
membre de la policia de Catalunya que es trobava de vacances al nostre país,
ha permès desarticular una petita però molt activa organització de segrestadors
responsable del rapte exprés de més de 12 turistes al llarg d’aquest any.
En total han estat detingudes 3 persones al barri d’Omonia i 2 més que vivien a
prop de la zona portuària. A més se’ls han confiscat 224.000 euros en efectiu.
S’han practicat diferents registres domiciliaris, en els què s’han trobat sis
rellotges de luxe procedents de diferents segrestos, joies, tres pistoles (una
d’elles simulada i les altres dues de fogueig), una motocicleta, un turisme, un
taxi i dos ganivets de grans proporcions.
Les víctimes eren escollides entre els turistes acabats d’arribar. Eren seguits i
segrestats molt ràpidament. Se’ls exigia una recompensa econòmica que es
pogués facilitar en el termini d’unes 24 hores com a màxim, a canvi de
l’alliberament.
La inestimable intervenció de l’Associació de Propietaris de Taxis i de l’inspector
de la policia catalana senyor Corella ha estat fonamental per capturar aquests
delinqüents que havien retingut a un turista que acabava d’arribar de vacances.

Crònica de Constantin Papanicolaou
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26.

Invéntate el texto periodístico de la noticia que saldrá mañana en un
periódico en el que se cuente la noticia del secuestro del turista Ernest
Mallafré.

27.

Fes un text d’entre 200 i 250 paraules sobre l’economia grega a l’antiguitat
(agricultura i comerç) i la importància de les colònies i de les rutes
comercials.

28.

Comenteu en algunes línies les característiques dels principals pobles
competidors dels grecs pel comerç marítim de la Mediterrània (fenicis,
cartaginesos i etruscos).

29.

Imagineu que heu de presentar la notícia de l’alliberament de l’Ernest en un
telenotícies. Redacteu el text a llegir i feu-ne la presentació.
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CAPÍTOL VI

26 juliol
Ambaixada a Atenes. Carrer Dionisiu Areopagitou, 21. 10 h.
A les deu en punt la Carlota, l’Ernest i en Corella ja havien arribat a l’Ambaixada.
L’ambaixador els va rebre al seu petit despatx ple de mobles de caoba, els quals
donaven una sensació d’atapeïment tal que encara el feia més menut del què era. La
calor era insuportable, malgrat l’aire condicionat que havia posat en marxa només
arribar, feia poc més de vint minuts.
Després d’escoltar en primera persona el relat de tot el que havia succeït l’ambaixador
va alçar el telèfon.
-

Óscar, necesitamos un trámite de urgencia para el señor Ernest Codina – i
després d’escoltar el què li deia el funcionari va continuar-. Sí, sí, por supuesto.
De acuerdo. Cuando acabe te los mando. Gracias.

-

Listo. Mi secretario les atenderá en todo lo que necesiten. Ahora solo tiene que
facilitarle los datos a mi ayudante, y así podremos tramitarle una nueva
documentación. En uno o dos días la tendrá lista y, aunque sea provisional, será
suficiente para continuar las vacaciones.

-

Muchas gracias señor embajador. – va respondre l’Ernest.
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-

No hay nada que agradecer. Me alegro de que todo haya terminado bien. Les
deseo que tengan una feliz estancia en Grecia y, ya lo saben, estamos a su
disposición.

L’ambaixador es va alçar per estrènyer-los-hi la mà mentre els acompanyava fins la
porta.
Mitja hora justa més tard sortien de l’edifici de l’ambaixada.
-

I avui què podem fer – va dir-li l’Ernest a la Carlota.

-

Doncs no ho sé, si vols ens acostem a l’hotel i allà pots descansar. – va contestarli ella.

-

Descansar? Per res del món! Hem d’aprofitar les nostres vacances... – va reblar
l’Ernest.

-

Què ens suggereixes Corella? –va dir la noia.

-

Jo us suggereixo que visiteu el Museu Arqueològic i que després escampeu la
boira pel Panespistimiou. Demà passat marxeu a Santorini, no?

-

Això mateix. – va reblar ella- Vols venir avui amb nosaltres? Et convidem a dinar,
és el mínim que podem oferir-te per tot el que has fet per nosaltres.

-

I ara! Res de res, ja m’ho has agraït massa vegades! Jo haig de marxar cap a la
meva illa, ho recordeu?

-

Skopelos, oi? – va dir l’Ernest que estava eufòric després del mal tràngol passat.

-

Efectivament... Mireu, feu una cosa, quan estigueu a Barcelona em truqueu i
sortim un dia de marxa, d’acord?

-

Molt bé, perfecte! – va dir la Carlota-.

-

Això mateix! – va confirmar l’Ernest satisfet amb la proposta.

En Corella es va posar les ulleres de sol abans d’acomiadar-se de la parella. Els dos es
van quedar mirant la llarga figura del policia la qual es va acabar perdent entre la
multitud de la plaça Sintagma...

38

Projecte Som-hi tots!

30.

Buscad otras zonas para visitar en Grecia y comentad sus características
artísticas e históricas.

31.

Escriu un petit informe sobre la colònia grega d’Empúries.

Sabies que…

...les escultures estaven recobertes amb pintures de colors vius
perquè ressaltessin més? Així doncs, no eren blanques com les
coneixem avui en dia.
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CAPÍTOL VII

Illa d’ Skopelos
28 juliol 2013. Platja de Milia. 12:30 h.
Unes xancles, un barret de palla, unes bermudes texanes i una camisa blanca que li
penjava per fora els pantalons, acompanyades per la benvolguda rutina d’un dia de
platja.
Les inseparables ulleres de sol, un llibre de poemes i una cervesa fresqueta van
aconseguir que el temps s’escolés tranquil·lament aquelles primeres hores a l’illa d’
Skopelos.
En Corella va mirar les diferents tonalitats que adquiria el mar i finalment es va decidir a
llegir el darrer poema del llibre...
Mar matinal
Deixeu que aquí m'estigui,
I que posi una mica els ulls en la natura,
aquest mar matinal, aquest cel sense núvols
amb llurs blaus resplendents i la groga ribera.
Tot bell i immensament il·luminat.
Deixeu que aquí m'estigui
i que m'enganyi com si veiés tot això.
(De fet ho vaig veure un instant
quan aquí em vaig estar per primera vegada.)
I no també aquí les meves fantasies,
les meves recordances, les imatges del goig.
Konstantinos P. Kavafis (traducció de Carles Riba)
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Després es va alçar, va estirar els braços. Va mirar el blau turquesa de la mar i va
començar a caminar damunt la sorra cap a la moto de lloguer que l’esperava sota
l’ombra d’un formidable pi, a escassos trenta metres...
-

Monsieur, monsieur! – va cridar la seva atenció una noia rossa de cabell curt que
duia lligat a la cintura un pareu virolat-. Ce livre de Kavafis, est à vous?

-

Oui, merci... – va contestar en Corella en veure que el llibre que havia estat llegint
li havia caigut damunt la sorra de la platja a l’aixecar-se.

-

Je suis Michelle. – i la noia es va acostar amb un discret somriure mentre li
allargava el llibre de poemes.

-

32.

Moi, je suis Corella... – i un delicat perfum el va envair...

Esbrineu qui va ser el poeta Konstantinos P. Kavafis? Quins llibres de
poemes va escriure? Feu-ne una petita biografia. Busqueu un poema de
l’autor i comenteu-lo (quin és el tema, si sabeu la rima, com s’expressa, si
us ha agradat...).
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33.

Qui va ser Carles Riba? Què té a veure amb la cultura grega?

34.

Intenta fer un poema a partir d’un paisatge marítim... llegeix-lo.
Sabies que…

...Anacreont va ser un poeta clàssic que va viure entre els segles VI i V a
C.? I que va escriure...”Sura com una alga blanca, les seves mans de
pàl·lids reflexos esberlen les onades que sostenen el seu cos i la
impulsen cap endavant. Sobre els seus pits rosats, sobre el seu coll
delicat, l’aigua profunda ve a topar amb la seva gola i en la transparència
blavosa del

mar tranquil Cipris apareix semblant a un lliri rodejat de

violetes”.

35.

Modificad un poco el final del relato que acabáis de leer y alargad la
conversación entre Corella y Michele. Lo tendréis que hacer, no obstante, en
castellano.

36.

Investigueu quina va ser l’organització social a Atenes i Esparta, les dues
grans ciutats clàssiques de l’època. Feu-ne un petit informe.
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A l’Antiga Grècia l’ordenament jurídic de cada polis era diferent, i la presó era un
mitjà per prevenir la fuga dels acusats. Però les lleis de l’Àtica li atribuïen un altre
significat, ja que ordenaven que els lladres, a més de la indemnització que havien
d’abonar, havien de complir cinc dies i cinc nits a la presó amb cadenes.
També existia la presó per als que no pagaven els impostos fins que no
abonessin el que devien, i era freqüent la condemna d’ostracisme ( la decisió que
permetia excloure de la comunitat durant el termini de deu anys o de forma
permanent persones incòmodes per a les institucions).
A l’Atenes Clàssica els judicis semblaven espectacles públics. El judici era una
lluita dialèctica entre dos individus i si la demanda era col·lectiva, havien d’anar un
darrere l’altre.
Els casos criminals eren presidits per un antic tribunal aristocràtic, l’Areòpag, la
resta de faltes i acusacions eren jutjades pel poble.
A l’augmentar el nombre de ciutadans que assistien es va crear un tribunal
anomenat els diaithetes, que actuaven com a àrbitres.
La demanda havia de presentar-se per escrit davant el magistrat que presidia
aquell tribunal. Si era acceptada, es fixava el dia de la instrucció que començava
amb un jurament i la presentació de les proves que eren guardades i segellades.
El dia de l’audiència entraven els jurats, el president, un escrivà, un herald i
arquers escites per a la seguretat.
El judici se celebrava a l’aire lliure. Primer es feia un ritual, després l’herald llegia
les acusacions i l’escriba la demanda i la declaració de l’acusat. Després el torn
de paraula era per a l’acusat que només podia parlar si era major d’edat, home,
atenenc i lliure.
Un rellotge d’aigua mesurava el temps de rèplica del demandat i el de la
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contrarèplica del demandant.
La sentència s’havia de pronunciar el mateix dia. En concloure els debats, cada
jurat procedia a col·locar el seu vot en qualsevol de les dues àmfores depenent de
la seva opinió, decantant-se per una de les dues parts.
Al final, l’herald proclamava l’escrutini i el president dictava sentència. Les penes
pecuniàries podien ser la multa o la confiscació de béns, mentre que les aflictives
podien ser la mort, l’ostracisme (ve de la paraula òstracon, que era una fitxa on es
gravava el nom del desterrat), la atímia (privació de drets civils o de ciutadania) o
l’empresonament.
I per quasi acabar un parell d’endevinalles:

37.

Ara hauràs d’intentar ajudar a l’estadista atenenc anomenat Aristides que va
ser arcont d’Atenes i que realment va ser condemnat a l’ostracisme.
Imagina’t que els diaithetes li diuen que li perdonaran la condemna si treu
de dins una caixa una bola blanca, havent-hi dins 9 boles negres i una de
blanca.
Segueix imaginant que Aristides se n’assabenta que un dels tesmòtetes
magistrats (encarregats de transcriure i custodiar les sentències emeses),
no pensa jugar net i té la intenció de posar dins la caixa totes les boles de
color negre.
A l’endemà, davant dels magistrats, Aristides posa la mà dins la caixa i... és
alliberat!
Com ha aconseguit no ser condemnat a l’ostracisme si totes les boles eren
negres?
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Quan Pasífae donà a llum un fill amb cap de toro, Minos, marit seu i rei de Creta,
condemnà la criatura a viure tancada i oculta per sempre a fi que ningú no pogués
conèixer l'existència ni l'origen d'aquell monstre anomenat Minotaure. Per aquesta
raó l'arquitecte Dèdal construí el Laberint, un conjunt de corredors, patis i cambres
tan intricat que ningú que s'hi endinsés no en podia trobar la sortida. Allà fou on el
Minotaure cresqué, visqué i morí. El destí de tots els qui hi penetraven era,
indefectiblement, perdre la vida a les seves mans, fins que un dia arribà Teseu i el
va matar.

38.

Sabràs trobar la sortida del laberint sense trobar-te amb aquest monstre
llegendari? Escaneja el dibuix i enganxa’l a la llibreta amb el camí que has
fet.

Anna Ortiz
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39.

Comenteu oralment (en l’idioma originari presentat) l’article periodístic que
us mostrem a continuació (pàgines 46 a 49) i entregueu-lo per escrit al
professor.

40.

Preparació i presentació (en grups) a la resta de la classe d’un apartat que
us hagi interessat. (aprox. 5-10 minuts).

41.

Escriu de què va el relat i analitza una mica els principals personatges.

42.

Respon les qüestions que et vas plantejar al principi de tot, en la pregunta
núm. 1.

43.

Preparem la presentació del portafolis.

Et puc ajudar en algun dubte?

44.

Comentem què estem aprenent i analitzem com va l’aprenentatge.
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45.

Parlem sobre l’exposició.
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TRIBUNA D’ARTICLES PERIODÍSTICS

EUROPE > GREECE > ATHENS

The Zeus Trip

Yannis Kontos/Polaris, for The New York Times

Taking a leap into the fourth century B.C. at the amphitheater in Epidaurus. More Photos »
By JENNIFER CONLIN
Published: July 29, 2007

THIS spring, preparations for a May trip to Greece did not just include scouring the Internet
for cheap flights, finding affordable lodging for a family of five and reviewing the kids'
passports to see if they were up-to-date (they weren't), it also meant compiling a reading list.
Athens Travel Guide
Related
What Can Be Learned From a Vacation (July 29, 2007)
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“Review these by the end of next week,” I said to Charles, 10, giving him a colorful book called
“Ancient Greece” and another titled “Greek Myths.” To my 11-year-old daughter, Florence, I
gave a book on the Greek gods. “I want you to know all about Hera and Hades by the time we
leave.” I next turned to my 15-year old, Harriet, who was already eyeing me suspiciously.
Placing the “Iliad” and the “Odyssey” reverently into her hands, I said: “Homer's epic poems
of the Trojan War. Start reading.”
A vacation? Yes. We were visiting Athens and then the Peloponnesus, a region many consider
the most unspoiled in Greece, with steep mountains, charming coastal towns, beautiful
beaches and more ancient ruins than we could possibly see in a week — though we planned to
try. This was also going to be an educational trip, with stops at Olympia, Mycenae, Epidaurus
and Corinth. By the time we returned, my children would not just have a tan, they would have
a newfound knowledge of the differences between gods and heroes and the origins of Greek
democracy.
As American parents living in Britain, my husband, Daniel, and I had naïvely thought we
could avoid the United States college admissions frenzy. But with friends and relatives back
home signing up their teenagers for enrichment programs, cultural immersion experiences
and “personal statement” courses, we started to catch the same airborne disease. I worried I
was becoming one of those determined adults who forget their own idyllic summers of
canoeing and candle-making at camp and start thinking about sending off their children to be
marketing managers in Mumbai so the Ivy admissions officers will be impressed.
Well, not quite yet, at least.
Still, if I was going to cram a little ancient history into the brains of my three children, why
not do it on a sun-kissed beach on the Mediterranean, where the academic lessons could be
broken up by body surfing sessions, and where a day of archaeology could end with a meal of
fresh fish and souvlaki at a cafe overlooking the water.
Thus, in early May, we found ourselves in Greece. “What better place to start our trip than the
Acropolis,” I said, leading my family up the steep hill toward the ancient city less than an
hour after we had landed in Athens. I noted the children's reactions to the ruins that lay
about them. “Cool,” said Florence, storming toward the Parthenon. “Awesome,” said Charles,
looking like a character from the Flintstones as he scaled a rock twice his size.
Thinking I might start by expanding their descriptive vocabulary, I read to them that
Acropolis meant “high city” and that it dated from the Neolithic Age. Bored already, Cha rles
and Florence began listening to Harriet, who was telling them how Athena, the goddess of
war, won Athens by beating Poseidon, the god of the sea, in a competition. “Over there is the
Theatre of Dionysus,” she said knowledgeably, having just completed a classical civilization
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course at school. “It was named after Zeus's son who, according to myth, was born out of his
thigh.” Florence and Charles were enthralled.
“See how this is bringing classical civilization to life for them,” I whispered to my husba nd,
before asking Harriet how she was enjoying the “Iliad.”
“I already know the whole story from watching „Troy' with Orlando Bloom and Brad Pitt,” she
said dismissively. (“Oh, well it's a start,” Daniel whispered back.) That night, realizing that
the learning vacation obviously required more homework than the beach break, I drew up a
lesson plan of “course objectives” for our trip, hoping it might lead to a more edifying
educational experience for all of us. And then, like any good pushy mother, I forced my family
to follow it.
Lesson One: Visit the museums, no matter how much the children might initially object. I
knew that nearly every site on our itinerary had one and thought it might help the children
mentally transform what often looked like a landscape of rocks into an ancient civilization. It
did. At the Acropolis museum, Charles was fascinated by the segments of the Parthenon
frieze on display — particularly one showing Hercules fighting off different monsters. This, in
turn, led to a lively family discussion about whether the Elgin Marbles, which came from the
Parthenon and are now held at the British Museum, should be returned to the Acropolis. (We
later learned that a new Acropolis museum, scheduled to open in early 2008, has an entire
floor designed for the sculptures, in the hope they will be returned.) At the National
Archaeological Museum of Athens, we saw various excavated artefacts from some of the sites
we would later be visiting — the mask of Agamemnon, Mycenaean daggers and Bronze Age
jewellery. Even the kids acknowledged that it made them more engaged when we finally
toured those ruins later.
And in ancient Olympia, where the Olympic Games were held every four years from 776 B.C.
until more than a thousand years later, around A.D. 393, instead of running straight to the
stadium, we first stopped at the museum. There a model of the site and the galleries —
showcasing artefacts like a bronze discus, part of a starting block, coins of victors and the
statues from the Temple of Zeus (to whom the games were dedicated) — helped us picture
what it might have looked like when we wandered around.
Lesson Two: Try to make learning fun, so that the children forget to complain. An hour
outside Athens in the Peloponnesus, we visited Epidaurus, where there is a nearly perfectly
preserved amphitheatre from the fourth century B.C. that still plays host to Greek drama in
the summer. We sat for nearly an hour watching school groups, tours and other visitors sing
arias, pop songs and musical comedy favourites from the circular stage.
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The theatre is renowned for having almost perfect acoustics, and when you stand in the
middle, you actually hear your own voice amplified, as we did when we finally got up the
nerve to perform “California Dreaming ” (without Harriet, of course, who was hiding behind a
pillar). And like every other tourist at Olympia, we sprinted down the track (though not in the
nude as they did in ancient Olympia) and took pictures of the children at the spot where the
Olympic torch is still lighted for both the summer and winter games.
Lesson Three: Take study breaks to stem revolts before they start. One afternoon in Athens
we focused on retail rather than ruins in the pedestrian Plaka district. The girls spent hours
choosing loose beads at a store where you could make your own jewellery, and Charles began
a collection of 2004 Athens Olympic pins at a shop that had a map of Greece made from
Olympic pins.
While in the Peloponnesus, named after Pelops, who according to Greek mythology ruled the
region after winning his wife, Hippodamia, by defeating her father, King Oinomaos, in a
chariot race, we checked into the only resort I could find near Olympia, the Aldemar
Olympian Village. The giant aquatic hotel had about 25 swimming pools, a vast sandy beach,
five themed restaurants and nightly entertainment (in our case two young Greek guys leading
an Italian tour group in a karaoke competition of American pop songs). Though we found it
somewhat lacking in character (we could have been in Orlando, rather than Olympia), the
kids were happy taking an afternoon off to jump from pool to pool, rather than rock to rock.
1

JENNIFER CONLIN, a frequent contributor to the Travel section, is the author of “The
Perfect Parents Handbook.”
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 http://alerce.pntic.mec.es/emao0000/CulturaClasica/Miwebquest.htm
Museus a visitar:
Empúries. (jaciment i Museu Arqueològic). (Catalunya).
Museu Britànic. (Londres) (Gran Bretanya).
Museu Arqueològic Nacional d’Atenes. (Grècia).
Museu del Louvre (París). (França).

Pel·lícules i documentals:
Troia.
Ágora.
300.
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