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Trenta-seixanta-noranta, la identitat generacional
Jordi Nomen, Josep Ortega

«La societat moderna oblida que el món no és propietat d’una sola 
generació»

Oscar Wilde

1. Consideracions prèvies

Dos conceptes centren el treball d’aquest projecte. D’una banda, el concepte 
d’identitat, entès com l’organització de la conducta, les habilitats, les creences i la 
història de l’individu o grup, en una imatge consistent de si mateix, que implica 
eleccions respecte a una «filosofia o pràctica de vida» determinada. De l’altra, el 
concepte de generació, definit com a conjunt de persones que, per haver nascut en 
dates properes i haver rebut educació i influències culturals i socials similars, es 
comporten d’una manera semblant i comparteixen alguns valors i/o interessos. 

La identitat personal es pot definir en dos sentits. Podria ser l’equivalència a 
l’essència de les persones o els grups o el conjunt de qualitats que connecten les 
persones, que les porten a definir-se a elles mateixes individualment o en grup i 
identificar-se amb certes característiques. S’ha optat aquí per la segona visió, més 
interessant per a l’estudi de les Ciències Socials, atès que allò amb què algú 
s’identifica pot canviar i està influït per expectatives socials i culturals. L’essencialisme 
i la immutabilitat tenen una connotació moral que sembla perillosa —pel que té 
d’aproximació, de vegades, a la xenofòbia o al racisme—. Factors com els rols, les 
experiències, la formació cultural, la nació, la classe, les pautes de consum i les 
opinions dels altres, entre molts més, són claus per entendre les identitats. La iden-
titat suposa l’existència de grups i de reconeixement per part dels altres. La lluita per 
aconseguir aquest reconeixement diferencial és el punt d’intersecció entre la identi-
tat personal i la col·lectiva (per desgràcia, a la història, moltes vegades definit per 
oposició o exclusió dels altres).

Tractar la identitat col·lectiva com si existís prescindint de les persones concretes 
és un error. Treballar, per exemple, la catalanitat o l’espanyolitat (identitat nacional) 
com si fos una estructura psíquica unitària (caràcter nacional) suposa caure en pre-
judicis i oblidar que les identitats són dinàmiques i poden ser múltiples, coexistents 
o excloents, sempre imaginades i subjectives. 

He escollit treballar les generacions amb els alumnes, per evitar l’oposició nosal-
tres-ells, per mostrar els factors històrics i de record d’experiències subjectives que 
permeten valorar la diferència com una cosa positiva i integradora. 
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2. Consideracions sobre el centre i el grup d’implementació

Aquesta experiència s’implementa per primera vegada a l’Escola Sadako de Barce-
lona el curs 2008-09, en l’àmbit de les Ciències Socials de quart d’ESO. L’Escola 
Sadako és un centre concertat que fonamenta el seu treball en la formació integral 
de l’alumnat a partir d’un treball en equip dels mestres per tal d’assolir una bona 
formació integradora de les diferències i centrada en els valors. 

En aquest context, el grup d’alumnes al qual va adreçada la proposta està format 
per dues classes de vint-i-nou alumnes que mantenen entre si una diferència notable 
tant de dinàmica com de potencial intel·lectual. 

3. Descripció de l’experiència

La proposta didàctica té aquests objectius:

1.  Capacitar els alumnes per a una recollida d’informació. 
2.  Promoure l’empatia amb altres generacions.
3.  Conscienciar els alumnes que la generació d’identitat és fruit de factors històrics 

interpretats d’acord amb una ideologia, conforme a unes determinades experièn-
cies vitals i personals. 

4.  Promoure la idea d’identitat individual canviant i integradora.

Respecte a les competències bàsiques diríem que:

a)  La competència comunicativa i audiovisual es potenciarà en la reproducció d’un 
noticiari.

b)  La competència artística i cultural és manifestarà en la realització de vídeos o ppt 
de les èpoques d’estudi.

c)  El tractament de la informació i la competència digital es desenvoluparan en 
manipular les fitxes i les entrevistes.

d)  La competència d’aprendre a aprendre serà treballada a la webquest i a la mateixa 
confecció de les fitxes.

e)  La competència d’autonomia i iniciativa quedarà palesa en l’elaboració de les 
fitxes individuals i la interpretació del rol adequat per part de cadascun dels 
alumnes.

f)  Finalment, la competència social i ciutadana es posarà de manifest en la relació 
entre els alumnes i els entrevistats tant a l’hora de confeccionar les fitxes com les 
entrevistes de la webquest.
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4. Metodologia i temporització

Etapes Feina a fer Seqüenciació

1a Cada alumne ha elaborat tres fitxes amb 
entrevistes a un familiar i/o conegut:
Una persona nascuda als anys trenta.
Una persona nascuda als anys seixanta.
Una persona nascuda als anys noranta.
Havien de recollir records que haguessin 
marcat la seva identitat personal en algun dels 
temes següents:
a) La vida laboral.
b) La vida en família.
c) El temps lliure.
d) Els mitjans de comunicació.
e) L’escola.
Era molt important precisar que els testimonis 
havien de llegir la carta que el professor 
lliurava als alumnes per als testimonis i també 
havien de signar la fitxa, donant la conformitat 
per al seu ús.

Es va presentar la feina el mes de 
desembre i calia lliurar-la el mes  
de gener, dimecres dia 21. 
Calia enviar les fitxes a l’adreça 
electrònica:
trentaseixantanoranta@hotmail.com

AVALUACIÓ: El criteri d’avaluació 
era sobretot l’adequació al model 
presentat pel professor prèviament. 
Era una avaluació individual.

2a Realització una gimcana al pati en què calia 
resoldre un qüestionari consultant les fitxes 
prèviament elaborades pels alumnes. La 
resolució de la gimcana es va fer per grups 
.El qüestionari constava de 30 preguntes 
que incloïen 3 possibilitats cadascuna i ells, 
consultant les fitxes, distribuïdes pel pati, 
havien de contestar-lo. En el pati es distribuïen 
les fitxes sota els epígrafs 30-60-90 i hi havia 
en el qüestionari 10 preguntes sobre cada 
epígraf.

Es va fer al pati el divendres dia 29 
de gener.

AVALUACIÓ: El criteris 
d’avaluació eren la correcció de les 
respostes i el temps de realització del 
qüestionari, així com l’observació 
de les interaccions del grup. Era una 
avaluació grupal. Se’ls demanava 
també una autoavaluació escrita 
sobre com havien fet la feina.

3a Es treballarà en una webquest sobre guerra 
civil- franquisme-democràcia que es titula «Els 
nostres temps, els temps dels nostres», creada
específicament.
Haurà de recollir i ordenar la informació de les 
fitxes per treballar el període històric i alhora 
realitzar una entrevista a una persona d’una de 
les tres generacions esmentades. Serà un treball 
que acabarà amb una representació 

Es farà del 4 al 8 de maig quan es 
treballi el tema corresponent en el 
currículum.

AVALUACIÓ:
La mateixa webquest contindrà tres 
avaluacions:
1.  L’autoavaluació del mateix 

alumne.
2. L’autoavaluació del grup.
3.  L’avaluació del professor amb 

uns criteris que els alumnes 
coneixeran prèviament a la 
realització de la webquest
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A fi de comprendre la tipologia de preguntes i estructura de la gimcana s’inclouen 
algunes preguntes realitzades, les dels testimonis dels anys trenta:

Generació anys trenta (20 fitxes)

Quants dels testimonis citen com a data rellevant en la biografia històrica la mort de Franco?
 a) 12 
 b) 17 
 c) 15
Quins són els dos temes més esmentats pels testimonis?
 a) Família i mitjans de comunicació
 b) Família i escola
 c) Treball i família.
Com aconseguia la majoria de la població els aliments bàsics en la postguerra, als anys 
quaranta?
 a) Mercat negre
 b) Intercanvis familiars
 c) Cartilla de racionament
Quin testimoni diu que les bombes de la Guerra Civil semblaven focs d’artifici?
 a) Montse Algueró
 b) Montserrat Tarrat
 c) Joana Castrillo
Quin esdeveniment va marcar la identitat de M. Rosa Sánchez a la seva infantesa?
 a) La mort dels pares
 b) Les bombes a la ciutat
 c) L’abandonament de l’escola
A quina conclusió sobre l’escola franquista arriba Daniel Roig?
 a) No hi havia llibertat
 b) No s’aprenia res
 c) Marginava els infants de l’enemic.
Quin testimoni cita la data més actual en la seva biografia històrica?
 a) Rafaela Samper
 b) Joan Boixasa
 c) Pepita Soriano
Quin testimoni va ser obligat a exiliar-se després de la Guerra Civil espanyola?
 a) Manuela Pineda
 b) Juana Castrillo 
 c) Montserrat Oliva
Què li va passar a una testimoni que va posar uns bolquers a terra durant la Guerra Civil?
 a) Els va perdre 
  b) La van detenir
 c) L’acusaven de fer senyals
 Què li van prohibir a Salut Navarro durant el franquisme:
 a) Sortir després de les 10 de la nit
 b) Estudiar periodisme
 c) Parlar català

Per tal d’aclarir millor l’estructura de la webquest es presenta a continuació 
l’explicació que encapçala les tasques a fer per part dels alumnes:
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5. Tasques

L’objectiu d’aquesta investigació és la recollida d’informacions per poder escenifi-
car un PROGRAMA INFORMATIU HISTÒRIC per a una cadena de TV, en l’àm-
bit del grup classe com a tasca final.

Per això, la classe es dividirà en grups de cinc persones que tindran papers dife-
rents en aquest informatiu i que s’hauran d’escollir de bon inici. D’una banda, dos 
membres del grup, PRESENTADORS, buscaran notícies del context que demostrin 
els canvis ocorreguts, a escala social, en les tres etapes de la història d’Espanya que 
volem estudiar (Guerra Civil, franquisme i democràcia). Caldrà recordar que es 
tracta d’un programa actual i, per tant, en el format podrà haver-hi vídeos i/o altres 
tipus d’imatge, que donin sentit a les informacions presentades. D’altra banda, els 
altres membres del grup se centraran en la vida quotidiana de l’època. Un represen-
tarà ELS AVIS, serà la memòria històrica de les persones d’aquella època (anys 
trenta). Haurà de recollir el que s’hagi treballat a les fitxes que s’hauran fet prèvia-
ment a la webquest i, a part, entrevistar com a mínim un/a avi/àvia per poder posar-
se a la seva pell i disposar d’elements explicatius. Un altre representarà ELS PARES 
i farà la mateixa feina que el representant dels avis, però centrada en els anys seixan-
ta. També haurà d’haver recollit la informació de les fitxes corresponents i haver 
entrevistat algun/a pare/mare per entendre l’època. Finalment, l’altre membre del 
grup representarà ELS FILLS i estarà igualment obligat a consultar les fitxes i en-
trevistar algú per buscar informació dels anys noranta. Com que la webquest ofereix 
també algunes pàgines web per poder visitar, es demanarà que s’aportin els contin-
guts que aquestes contenen. 

En algun moment del procés, tant ELS PRESENTADORS com ELS AVIS, ELS 
PARES I ELS FILLS es reuniran per compartir idees i experiències.

Al final del procés, per grups, s’haurà de fer una PRESENTACIÓ A PLATÓ- 
AULA DE CLASSE on hi haurà com a convidats els representants dels AVIS, 
PARES I FILLS, que intercalaran amb els presentadors i amb els vídeos o formats 
visuals que es vulgui. 

Hi haurà tasques que s’hauran de realitzar segons els rols adoptats pels diferents 
membres del grup:

Tasques Rols responsables

1.  Presentar els contextos dels anys trenta, seixanta i noranta  
en format notícia.

presentadors 

2. Comentar els fets de la vida quotidiana dels anys trenta. representant avis

3. Comentar els fets de la vida quotidiana dels anys seixanta. representant pares

4. Comentar els fets de la vida quotidiana dels anys noranta. representant fills 

5.  Determinar estructura i dinàmica del programa informatiu  
i mitjans tècnics.

tots

6. Preparar i presentar el programa a classe tots
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6. Valoració de l’experiència 

La veritat és que la presentació de l’experiència ha estat altament satisfactòria. Quan 
els alumnes tenen entre mans l’ús de fonts orals, història viva, la resposta és molt 
més entusiasmant que amb altres tipus de fonts. A més, els treballs que requereixen 
una certa autonomia dels alumnes acostumen a donar resultats que justifiquen el 
trencament amb una estructura més tradicional de la classe. Si s’afegeix a tot això 
que el treball va relacionat amb la identitat, penso que els alumnes arriben a assolir 
els objectius que es recollien com a prioritats i que es plasmen en la frase següent: 

«La globalització està provocant un obsessiu afany d’identitat, que provocarà molts 
enfrontaments. Els nostres caps es mundialitzen, però els nostres cors es localitzen».

José Antonio Marina 
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Identitats juvenils en trànsit: projecte el meu país d’allà 
Montserrat Palou Díez, Anna Moreno, Maria Rosa Obiols

La presència d’un important contingent de nens i nenes, adolescents i joves proce-
dents d’un univers d’orígens ben diversos, com ara la Xina, el Marroc, Bangladesh, 
l’Amèrica del Sud, Rússia, Armènia i Ucraïna, col·lectius que s’han multiplicat als 
centres educatius de Catalunya, ha fet possible que alguns professors de nou instituts 
de secundària de diferents localitats (l’IES Bernat Metge, l’IES Infanta Isabel, l’IES 
Joan Fuster, l’IES Pedraforca, l’IES Pere Alsius, l’IES Puig Castellar, l’IES Severo 
Ochoa, l’IES Torrent de les Bruixes i l’IES Vall d’Arús) ens proposessin liderar un 
projecte interdisciplinari que tenia com a eix l’ús dels mitjans audiovisuals i infor-
màtics per donar resposta a les noves necessitats i reptes acadèmics, procedimentals, 
emocionals i socials del nostre alumnat a partir de la seva pròpia veu i les seves 
experiències. L’ONG Aigua per al Sahel, dirigida per Maria Rosa Obiols i Montse 
Vallmitjana, va propulsar aquest projecte i ens va reunir per fer realitat El meu país 
d’allà, proposta amb la qual havien obtingut el premi Cercle Solidari atorgat pels 
supermercats Condis, que ens va possibilitar la realització material i el suport econò-
mic per poder enllestir el projecte.

El meu país d’allà va més enllà de ser un simple producte audiovisual, ja que 
recull múltiples visions i metodologies didàctiques que prenen cos a través de les 
pantalles en una polifonia de veus, en un projecte coral.

Els nois i les noies que conviuen en els instituts volen i necessiten mantenir els 
lligams amb el seu país d’origen, després del xoc de l’arribada, alhora que es van 
integrant a la nova realitat. Els alumnes d’aquí necessiten saber qui són, com se 
senten i d’on vénen aquests nous companys amb qui comparteixen l’aula. Es tracta 
d’un procés de reciprocitat i d’intercomunicació de vivències ben diverses i com-
plexes. Els alumnes d’allà han de construir una identitat nova aquí a partir de les 
seves vides passades i presents, però sobretot necessiten presencialitzar les seves 
identitats en trànsit i el seu necessari reconeixement emocional i social en el marc 
escolar. 

1. La finestra audiovisual de les identitats en trànsit

El concepte d’identitats en trànsit, potser entès de moltes maneres i amb múltiples 
accepcions, és a dir, el trànsit, el transitar, el passar d’un estat a un altre, viure en 
trànsit, és un procés intermedi i d’indefinició. El nostre alumnat estava en trànsit 
temporal perquè havia arribat a Catalunya en un termini de dos o tres anys, amb 
absències de quatre fins a vuit anys. A més estaven en trànsit en el seu entorn fami-
liar, recuperant una família que ja no era la que havien conegut i deixant endarrere 
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nous membres i noves circumstàncies. Estaven transitant entre dos mons, el país 
d’origen i el país d’arribada, recuperant velles i absorbint noves vivències culturals 
que s’evidenciaven entre dols, nostàlgies i estereotips. Van percebre que els alumnes 
no podien trencar els lligams amb els seus països d’origen ni relativitzar les seves 
procedències, estaven transitant en la seva pròpia identitat cultural. Així, doncs, es 
produïa un procés de síntesi de contradiccions que els abocava a obrir-se a una nova 
identitat en trànsit a través de la transnacionalitat, es trobaven en una constant in-
teracció a través d’Internet i de la telefonia mòbil, que els connectava mitjançant la 
virtualitat amb els seus amics, les famílies i els coneguts a l’altra banda del món i 
s’emmotllava a la vegada amb les vivències d’aquí, amb els amics d’aquí i amb les 
seves vivències més immediates en el marc de la societat catalana i espanyola.

També podem considerar com a transitòria l’eclosió emocional, vital i social de 
la seva condició d’adolescents, ja que caminaven entre la infància i l’adolescència 
compartida entre mons.

I d’altra banda, cal sospesar el pes en la transició identitària en alguns dels nos-
tres alumnes de les experiències i/o la consciència de pertànyer a identitats ètniques 
minoritàries, i/o de formar part d’una classe social determinada i/o fins i tot la per-
tinença a cultures juvenils en els seus països d’origen.

Les identitats es formen a partir d’un complex entrecreuament de categories i 
narratives identitàries procedents de realitats i experiències diverses que fa que la 
gent trobi sentit a les seves relacions socials a través de narratives, sistemes classi-
ficatoris i metàfores. Així mateix, cal destacar el paper rellevant que tenen els actors 
socials individuals i socials per constituir-se i transformar-se a través de pràctiques 
simbòliques i les seves interrelacions amb les realitats més variades, ja sigui a través 
de l’aliança com la competència, la lluita, la negociació, etc., en diferents moments 
de la vida.

I a més, cal incidir en el paper central que té, en el desenvolupament de les iden-
titats ètniques adolescents, l’elaboració inconscient i les construccions intencionals 
que anomenen «invencions» (García Canclini, 1989, Habermas, 1989) com a 
elements creatius i diversificadors de la construcció de les identitats.

Hem fugit clarament de parlar d’una identitat unificada i/o centrada, perquè són 
identitats en plural les que es donen entre els diferents implicats en el procés 
(Grossberg, 1996) que nosaltres hem abordat, i hem pretès fugir de tendències 
hegemonitzadores i homogeneïtzadores tant des dels punts de vista cultural i social.

Durant la realització del projecte no hem renunciat a entomar ni els conflictes, ni 
les controvèrsies ni les contradiccions que apareixen a la pel·lícula, ja que els alum-
nes van liderar el projecte tant des del punt de vista narratiu com fílmic.

Van apoderar els alumnes per fer-los més conscients i potenciar-los en el seu 
rendiment acadèmic, en el seu autoconcepte i en la seva autoestima, per impulsar les 
seves aspiracions i enfortir, en ells i elles, diferents estratègies per al seu desenvolu-
pament personal. Així que van decidir pensar en el nostre alumnat des de la convic-
ció de la vàlua de les seves capacitats, des del reconeixement dels seus aprenentatges 
en origen, de les seves cosmovisions i les seves experiències passades i presents, 
assumint plenament la nostra interculturalitat.
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El concepte d’identitat que van treballar ens va permetre incidir en la construcció 
negociada entre ells, els altres i les càmeres que, més enllà de ser un testimoni mut, 
es convertia en l’instrument polimorf de treball acadèmic, d’anàlisi psicològica i 
d’integració escolar i social.

A l’IES Pedraforca van intentar mirar el món escolar des d’un posicionament crític 
i amb la inclusió d’experiències de ciutadania activa, ja que, com deia Hanna Arendt, 
«sense un àmbit públic políticament garantit, a la llibertat li manca l’espai en el món 
per fer la seva aparició». Doncs, era necessari vincular-los a projectes on fos possible 
l’exercici de les llibertats i els drets, on fossin capaços de donar a llum subjectes sen-
sibles als valors, subjectes organitzats amb canals d’expressió i presencialització en 
temps de globalització i de crisi però, també, assegurar la participació en un model 
d’educació i de societat que ha de continuar garantint la promesa d’integració, de co-
municació intercultural, de ciutadania i democràcia i de progrés econòmic. 

2. El procés de realització a l’aula d’acollida de l’IES Bernat Metge

El meu país d’allà va ser una oportunitat perquè els alumnes nouvinguts se sentissin 
valorats i amb ganes d’explicar a tothom el seu jo. En definitiva, donar-se a conèixer, 
presentar la seva identitat als companys de classe. 

El primer que vaig observar va ser que, quan els vaig explicar el projecte, no 
entenien que les seves experiències poguessin tenir valor documental i d’exemple. 
Les cares de felicitat i, sobretot, un creixement important de l’autoestima van ser 
claus per engrescar-nos a tots plegats. Ja estàvem preparats per posar-nos a treballar.

Vaig passar als alumnes el guió de treball, comú per als nou instituts, que ens 
donà l’ONG Aigua per al Sahel. Abraçava aspectes diversos, des de la distància que 
separava el seu país del nostre, les primeres impressions de l’arribada, fins a compa-
racions de l’escola d’aquí amb la d’allà, passant pels plats i les festivitats propis dels 
seus països o si sabien què era el racisme. 

Els alumnes van reflexionar sobre el que se’ls proposava i durant dos mesos vam 
gravar a l’institut les respostes. Paral·lelament s’emportaven una setmana una càme-
ra a casa, lliurement gravaven el que consideraven important per al projecte. 

Cal dir que les famílies van ser partícips del documental, i en el cas del noi xinès, 
en Chunlai, i la noia colombiana, la Daniela, els pares van elaborar plats típics i es 
van deixar gravar pels fills, i la russa Tatiana va filmar un sopar familiar. Per tant, 
es va crear una complicitat molt maca. Ja sabeu com n’és, d’important, establir ponts 
entre les famílies i l’institut i com n’és, de difícil, aconseguir-ho.

Ara bé, també vam traspassar fronteres, en Chunlai va comptar amb la 
col·laboració dels seus amics d’escola i mitjançant el kiu-kiu, el Messenger xinès, li 
van enviar fotografies. A més, la Chunzhi, la seva germana, va filmar les xerrades 
del seu germà amb els amics de la Xina amb el kiu-kiu. La Tatiana va demanar a les 
seves companyes de gimnàstica rítmica que la gravessin entrenant-se. La Daniela va 
gravar diumenges passejant amb la família i la seva mare en una xerrada via Mes-
senger amb amigues colombianes. Així ens feien còmplices de la seva intimitat.



144  Documents Montserrat Palou Díez, Anna Moreno, Maria Rosa Obiols

A part de les gravacions, els alumnes van realitzar una important tasca d’arxiu 
fotogràfic, van recopilar fotografies de la infància i dels moments més significatius 
de les seves vides que a classe vam escanejar. Es va elaborar una mena de mapa del 
seu recorregut personal vital, que permet conèixer el company des d’un altre punt de 
vista.

Finalment, es va produir la cloenda, el dia 29 d’abril de 2008 tots els instituts 
implicats en el projecte ens vam trobar al Parc Güell, on es van fer activitats i es van 
lliurar regals i un diploma a cada participant, i van començar el muntatge del mate-
rial fílmic que es va estrenar el 4 de novembre de 2008 i que podeu visualitzar a 
l’espai web www.edu3.cat del Departament d’Educació i de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. 
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