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editorial
Aquest curs , els alumnes de 4t, volem 
estrenar un nou Butlletí trimestral a la nostra 
pàgina web. En aquest, es recull una mica la 
feina feta al llarg del trimestre a partir de 
l nostre projecte de recerca. “ elaborem la 
revista de l’escola”. 

Aquest número és el pilot, esperem que us 
agradi. No té el format de la revista de final 
de curs i tracta temes més globals, no tant 
del dia a dia de l’escola, doncs tota aquesta 
informació ja la trobeu al blog.

Esperem, de tot cor que us agradi i també, 
que ens feu arribar les vostres impressions i 
suggerències.  Moltes gràcies, 

Alumnes 4rt ESO ( curs 2013-2014)



leS NoStreS tradiCioNS NadaleNQUeS
Voleu saber l’origen de les nostres tradicions i festes? 
Feu un cop d’ull!!!!

el CaGa tiÓ
Diu la tradició que el dia de la 
Immaculada Concepció s’ha de 
començar a servir el sopar al tió 
de Nadal, un tronc màgic que 
cagarà regals la nit de Nadal, tot 
i que també és possible que cagui 
carbó als infants que s’hagin portat 
malament.

Perquè el tió vagi bé de ventre, se 
li ha de pegar amb un bastó amb 
força, mentre es canta la cançó: 
“Caga tió, tió de Nadal / No caguis 
arengades, que són salades / Caga 
torrons, que són més bons!”
Llaminadures, torrons, caramels 
i bombons són algunes de les 
sorpreses que us hauríeu de trobar 
quan aixequeu la manteta que 
procura que el tió no passi fred. 
Darrerament, la tronca de Nadal, 
com se’l coneix a la Franja, també 
caga alguna petita joguina o altres 
regalets.   

Campanades
El compte enrere de l’any que se’n va el marquen les 
darreres dotze campanades, que tothom segueix 
amb fervor. A ritme de cada campanada, es menja 
un gra de raïm i se sol demanar un desig.

Amb aquest ritual es crida la bona sort, si bé el costum 
de menjar raïm per Cap d’Any no és gaire nou, en 
comparació amb altres tradicions nadalenques, i té 
el seu origen en l’excedent de raïm que es va produir 
l’any 1909.

l’home dels nassos
L’últim dia de l’any també és el dia en què 
surt al carrer l’home dels nassos. Aquest 
personatge misteriós només es deixa veure 
un dia a l’any. El que el fa tan especial és 
que té tants nassos com dies té l’any!

Us ho imagineu? Doncs cada any s’anima 
els infants perquè busquin aquest senyor 
tan estrafolari, tot i que, en el fons, ho 
som tots nosaltres, perquè el dia 31 de 
desembre tenim tants nassos com dies 
queden a l’any

Cursa dels Nassos
Barcelona celebra des de l’any 1999 la Cursa 
dels Nassos, una prova atlètica que recull la 
tradició internacional de fer curses el dia de 
Sant Silvestre. La cursa de Sant Silvestre més 
antiga i famosa és la de Sao Paulo, que se 
celebra des del 1925.

Es tracta d’una prova molt especial, impreg-
nada d’un ambient festiu únic, molt participa-
tiva i oberta a tots els ciutadans. És habitual 
disfressar-se, posar-se perruques o guarnir-
se amb els elements del cotilló.



Gaspar, Melcior i Baltasar són els tres Reis 
d’Orient, i cada cinc de gener, a la nit, viatgen 
de casa en casa per portar regals als infants, 
els quals prèviament els hauran escrit una 
carta per demanar-los els jocs i les joguines 
que volen. És habitual que els regals s’obrin el 
dia 6 de gener, el dia de Reis, al matí.

Aquests tres personatges s’inspiren en els 
mags o savis que van portar ofrenes al nen 
Jesús, tal com recull el Nou Testament. Amb el 
temps, s’ha configurat la imatge i la llegenda 
dels Reis Mags. Melcior, d’origen europeu, és 
el Rei Blanc; Gaspar, d’origen asiàtic, és el 
Rei Ros i Baltasar, el Rei Negre, és d’origen 
africà.

El dia de Reis
El 6 de gener, el dia de Reis, s’obren els regals 
que han portat els tres Reis Mags durant la 
nit. És un dia màgic per als infants, els quals 
es passen el dia jugant amb els presents que 
els han portat Ses Majestats d’Orient; tot i que 
algun pot endur-se la sorpresa de trobar carbó 
al costat de les sabates!

Durant el dia de Reis, és costum menjar en 
família i compartir el tortell de Reis, un dolç típic 
d’aquesta festa que inclou dues sorpreses, la 
fava seca i una figureta de rei. Qui trobi la fava 
haurà de pagar el tortell, mentre que qui trobi 
la figura serà coronat rei.

Festes de Cap d’any
Per donar la benvinguda a l’any nou i acomiadar l’any vell s’acostumen a 
organitzar festes i reunions d’amics i familiars, que tenen com a moment màgic 
les dotze de la nit, hora en què cal procedir al ritual de les dotze campanades. 
A ritme de cada campanada, es menja un gra de raïm. Després és el torn dels 
brindis amb cava, els petons i les abraçades.
A partir de la mitjanit comença el ball i la disbauxa. És el moment de fer servir el 
cotilló; posar-se un barret de paper, fer volar serpentines i gastar bromes amb 
l’espanta-sogres.
Les festes acostumen a allargar-se, aquesta nit màgica en què tothom demana 
desigs i es fa propòsits per al nou any.

Primer bany
de l’any
Fa un parell de dècades, entre 
els rituals d’inici de l’any nou a 
Barcelona, s’hi inclou el “Primer 
bany de l’any”, una manera de 
començar l’any amb esport, salut 
i energia.

Aquesta capbussada col·lectiva 
al Mediterrani, apta només per 
als qui no tinguin por de les 
temperatures hivernals de l’aigua 
marina, s’acostuma a celebrar 
el dia 1 de gener al migdia. I s’hi 
serveix un brou calent per a tots 
els valents que participen en el 
bany.

reis d’orient



El cadàver exquisit és un joc 
inventat pels surrealistes consistent 
en la creació i invenció col·lectiva.

Aquesta pràctica explora les 
possibilitats de la creació 
de textos i imatges en grup, 
amb aportacions parcials dels 
participants a l’obra final que, per 
als surrealistes, cercava la creació 
lúdica, espontània, intuïtiva, grupal 
i anònima alhora, accidental i tant 
automàtica com fos possible.

El seu origen es troba a un joc de 
saló on els participants escrivien 
una part del relat i el passaven a un 
altre per que aquest el continués.

Fou practicat activament, en 
forma de relat i poesia, per Marcel 
Duhamel, Jacques Prévert, Yves 
Tanguy o André Breton com 
una actívitat més lúdica que no 
pas artística, amb resultats més 
experimentals que estètics. Nicolas 

lliÇoNS d’art
A la classe d’art, durant aquest trimestre hem treballat una nova 
tècnica que es coneix amb el nom de “ Cadàver exquisit”. 
En voleu saber més? Llegiu aquí :

Calas digué d’ell que era la “realitat 
inconscient de la personalitat 
col·lectiva”; Lautremont l’entenia 
com una mena de collage verbal 
i Max Ernst hi veia una situació, 
en termes molt surrealistes, de 
“contagi mental”.

Segons la definició que dóna el 
Dictionnaire abrégé du surréalisme: 
és un «joc que consisteix a 
compondre una frase o un dibuix 
per diverses persones sense que 
cap d’elles tingués en compte 
la col·laboració dels anteriors 
participants.

L’exemple que ha esdevingut 
clàssic, i que dona nom al mateix 
joc, ve d’una de les primeres 
frases obtingudes amb la tècnica: 
“Le cadavre - exquis - boira - le vin 
– nouveau” (“El cadàver exquisit 
beurà el vi nou”)».

Una pràctica més minoritària 
del joc es dona a la música, on 
els compositors Virgil Thomson, 
John Cage o Lou Harrison, entre 
altres, han col·laborat en projectes 
experimentals de cadàver exquisit 
creant, cadascun, una melodia 
atenent-se a uns parametres 
acordats.



Pessebre de la plaça
Sant Jaume,

el pessebre de la ciutatEl pessebre de la plaça de Sant 
Jaume té, enguany, una font 
d’inspiració molt especial: els 
terrats de Barcelona. 

A partir de la recreació d’uns terrats 
al bell mig de la plaça s’evocarà la 
Barcelona d’abans i es recordarà 
com era la vida a la ciutat quan els 
terrats eren, molt més del que ho 
són ara, un punt de trobada entre 
veïns, el lloc on es feia la bugada, 
on jugaven els nens, on vivien els 
animals… 

Els terrats van ser, durant una 
època, l’escenari on el món rural 
es representava a la ciutat, llocs 
màgics i plens de vida que han estat 
al llarg dels anys font d’inspiració 
de disciplines com la literatura, la 
pintura o el cinema.

Els personatges del pessebre 
tradicional es passegen, doncs, 
enguany, per un univers de 
terrats urbans, amb les típiques 
vistes de les teulades i amb els 
elements propis de la Barcelona 
contemporània. 

Els horts del pessebre clàssic 
són substituïts pels horts urbans 
d’avui, els pastors convertits en 
veïns preparen una barbacoa, el 
galliner d’abans és ara un colomer 
on les gallines comparteixen espai 
amb els coloms, la dona que abans 
rentava al riu ara ho fa al safareig 
mentre observa el nen que juga 
amb un estel que esdevé l’estrella 
de Nadal...

Per dotar de més realisme un 
pessebre que enguany fusiona els 
elements nadalencs tradicionals 
amb altres de molt representatius 
de la vida a la Barcelona actual 
hi ha personatges en moviment: 

el pescador que pesca amb una 
canya, els ocells que entren i 
surten del galliner, l’àvia que rega 
l’hortet...

Tot i la importància de la vida a 
l’exterior, també hi ha imatges de 
la vida a l’interior de les cases, 
mitjançant una façana amb balcons 
des de la qual es poden veure 
escenes de la vida quotidiana, 
totes d’ambientació nadalenca, 
com el nen que dóna menjar al tió 
o la taula parada abans del dinar 
de Nadal.

Entre testos, plantes, flors, antenes 
de televisió, xemeneies, badalots i 
roba estesa, els tres Reis d’Orient 
caminen, durant aquestes festes, 
pels terrats, per tal d’arribar al 
Naixement, on els veïns adoren el 



“El nostre estimat Nelson Rolihlahla 
Mandela, el fundador de la nostra 
nació democràtica, se n’ha anat”.

Era una mort anunciada després 
que la salut de l’expresident sud-
africà va empitjorar el mes de juny 
passat, però no per això ha deixat 
de ser un cop dur per a milers de 
sud-africans, que aquest divendres 
ploren la mort de l’home que va 
posar fi a la segregació racial al 
país.

Pocs minuts després que l’actual 
president de Sud-àfrica, Jacob 
Zuma, anunciés la mort de Madiba 
per televisió, desenes de persones 
es van concentrar a Soweto, 
davant la casa on Mandela va 
viure una bona part de la seva 
vida i des d’on va liderar la lluita 
contra l’apartheid. Càntics, plors, 
ofrenes florals i espelmes omplen 
l’entrada de l’edifici situat en un 
dels suburbis més castigats per 
l’apartheid.

Reconciliació i gratitud en boca 
de tothom: “He crescut amb ell, 
m’he posat molt trist quan he 
sentit la notícia, però estic content 
que descansi en pau”, “El que va 
fer per aquest país és increïble, 
ens va unir a tots”, “Penso que 
el millor és que, almenys, el seu 

la Mort de
NelSoN
MaNdela

llegat perdurarà”, “Hem perdut el 
nostre pare; molts de nosaltres li 
deiem Tata, una paraula afectuosa 
que vol dir pare.”

Mor l’home, el referent de la lluita 
contra la discriminació racial que 
havia resistit gairebé tres dècades 
empresonat fins que va acabar 
tombant el règim segregacionista 
de l’apartheid i el que es va 
convertir en el primer president 
negre de Sud-àfrica. Mandela ja no 
hi és però el seu llegat perdura.

El somni de Mandela va ser una 
Sud-àfrica sense discriminació 
racial, però també sense 
diferències socials i econòmiques. 
En aquest terreny, però, el seu 
llegat és incomplet, i Sud-àfrica 
és avui un dels països amb més 
desigualtats del món.

A l’escola el curs passat vam 
veure la pel·lícula d’Invictus, 
protagonitzada per l’actor Morgan 
Freeman. Us la recomanem si 
voleu saber més coses sobre el 
líder sudafricà.

També, aquest Nadal estrenaran 
una nova pel·lícula sobre la seva 
vida, “Mandela, Long Walk to 
Freedom, nominada ja pels ôscar 
de Hollywood y protagonitzada per 
actors com Brad Pitt, Naomi Harris 
o Idris Elba. Us la recomanem!!!



“Viure és fàcil amb els ulls 
tancats”

Guió i direcció de David Trueba
Any de producció 2013. 
Nacionalitat espanyola
Música de Pat Metheny i Charlie 
Haden

El rerefons de “Viure és fàcil amb 
els ulls tancats”, és l’Espanya dels 
anys seixanta: contradictòria, gris, 
sota l’autoritarisme i la tutela, amb 
una generació sobre la que encara 
planejava la por de la guerra 
passada, i d’altres més joves que 
anhelaven les llibertats morals i 
socials.Vivir-es-fácil

Els protagonistes d’aquesta 
història, són tres personatges de 
l’Espanya d’aquell moment. Un 
professor exigent i vitalista i amb 
una mirada crítica del món que 
l’envolta i de l’època que li ha tocat 
viure, i dos joves adolescents, que 
s’enfronten, de manera diferent, 
a les frustracions socials i que es 
rebel·len a que els altres decideixin 
els seus destins.

Pel:lícula que us recomenen
per aquest Nadal

Els tres representen tres formes 
de rebel·lia, davant de tot allò que 
els envolta. No són personatges 
històrics sinó éssers anònims que 
amb la seva lluita particular, íntima 
i esforçada, ajudaran a canviar 
el país. Verdaders protagonistes 
que amb el seu dia a dia portaran 
els canvis com a tèrmits i no 
com a herois, que aquest país 
necessitava.

Sinopsi
L’any 1966, va arribar a Almeria 
John Lennon per rodar a les ordres 
de Richard Lester una pel·lícula 
antibel·licista de títol “Com vaig 
guanyar la guerra”. Antonio, 
professor d’anglès en un col·legi 
d’Albacete, decideix emprendre 
el viatge per conèixer el músic i 
personatge famós, per fer-li una 
petició. En la ruta, es troba amb 
Belén, que s’ha escapat de la fosca 
reclusió a la que està sotmesa per 
la seva família i per l’entorn social 
del país. Té encara no 20 anys. 
Ambdós es toparan amb Juanjo, 
un adolescent de 16 anys, que ha 
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Elaboració
Es posa al foc una olla amb un total d’uns sis litres. (es lo que minva amb el llarg temps 
d’ebullició i si ens sobra caldo, serà per repetir, i si cap al final de cocció considerem que 
ens falta caldo, afegir un mica més d’aigua.)
Es posa a l’olla tota la vianda menys la carn picada i que bulli. Quan porta bullint la mitja 
horeta més o menys, afluixa el foc i treu tota la espuma fosca que s’hi fa al caldo. Es con-
tinua la cocció una altra mitja horeta i li afegirem totes les verdures continuant la cocció un 
parell d’hores més.
Mentre, en un recipient adequat, posarem la carn picada de vedella i porc, els dos ous 
batuts, la llesca de pa torrat, que estarà remullada en llet, un punt de sal i un pols de pebre 
negre a gust del consumidor i ho remenem tot. Quan estarà tot ben barrejat, farem les pilo-
tes, separant la suficient pasta per reomplir els galets que servirem amb la sopa. La segona 
llesca de pa torrat ben triturada, quasi a pols, ens servirà per si ens convé espesseir la pas-
ta de carn per fer les pilotes. La farina ens servirà per espolvorar las mans per treballar-les. 
Quant les tinguem totes fetes,les tirarem a l’olla, que bulliran uns 40 minuts en no massa 
força per no trencar-les . Els cigrons els tindrem cuits per separat i que els posarem a l’olla 
junt amb tot el seu caldo, els últims 30 minuts.
Quan ho considerem tot cuit, colarem el caldo i el posarem en una olla que hi posarem 
tots els galets reomplerts de la carn picada, mantenint-lo bullint un temps aproximat de 30 
minuts.
Es servirà a taula, en una safata, on posarem tota la carn cuita i també la verdura que re-
partirem per separat del caldo.

Carn d’olla
amb sopa
de Galets

Ingredients per 6 racions
Mig Kilo de pollastre
Botifarra blanca
Botifarra negra
Una costella de bou
Un os de bou
Un os de porc
Un retall de  pernil
350 grams de carn picada
350 grams de vedella picada
4 patates petites
2 fulles de col

2 fulles d’api
1 porro
2 pastanagues
200 grams de cigrons
2 ous
Dues llesques de pa 
torrat
100 grams de llet
Pebre Negre
Un pols de farina
Un paquet de galets



tortell
de reis

Ingredients per 10 racions

500g de farina de força
100g de sucre
1ou
80g de llevat fresc
100g de mantega
8g de sal
190g de llet
la ratlladura de mitja llimona
la ratlladura de mitja taronja
unes gotes d’aigua d’azahar

Utensilis
L’aigua d’azahar la podem trobar a la farmàcia, en el seu defecte unes 
gotetes de Cointreau també serviran.

Elaboració
Escalfem lleugerament la llet i, en un bol, hi desfem el llevat.
Hi afegim la resta dels ingredients en el següent ordre, i anem amassant: 
farina, ou, sucre, sal, mantega, ratlladures i l’aigua d’azahar.
Treballar bé la massa fins que vegem que es desenganxa de les parets 
del bol.

Tapem el bol amb un drap humit i ho deixem reposar una mitja hora.
Estirem la massa i hi posem el farcit al mig ( massapà o cabell d’àngel) 
i les figuretes i la fava. L’enrotllem i donem la forma al tortell. Ho posem 
damunt la safata que ha d’anar al forn i ho deixem unes dues hores i 
mitja fins que vegeu que ha augmentat força de volum. 
Hi poseu la fruita confitada per damunt i l’empolvoreu amb una miqueta 
de sucre humida.

L’enforneu, a 200º ( ja heu de tenir el forn preescalfat), fins que vegeu 
que està daurat.
 200 min.
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