
El futur comença ara mateix

149

 Els contra-relats de l’odi: un estudi amb 
professorat en formació

Mariona Massip Sabater
GREDICS

Universitat Autònoma de Barcelona

1. Introducció

El treball amb els relats i els contra-relats de l’odi és una de les tres branques de 
la recerca Enseñar y aprender a interpretar conflictos contemporáneos (EDU2016-
80145-P-), liderada per GREDICS (Universitat Autònoma de Barcelona) i en la que 
participen diferents universitats espanyoles.

L’augment dels discursos de l’odi vers persones i col·lectius s’ha anat evidenciant 
de la mà de l’augment dels discursos populistes i feixistes que simplifiquen les com-
plexitats socials sota la política de l’enfrontament de la identitat i l’alteritat, l’”ells” i 
el “nosaltres” (Stanley, 2018). L’ús d’aquest tipus de discurs està present als entorns 
socials propers, als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. El trànsit d’infor-
mació digital ha afavorit, en gran mesura, la proliferació i difusió d’aquest tipus de 
relat i de continguts discriminatoris (Ranieri, 2016).

Des de GREDICS creiem que el treball amb els relats i els contra-relats de l’odi 
és fonamental per la comprensió dels conflictes contemporanis i les realitats socials 
de l’alumnat, i comencem a comptar amb alguns estudis i tesis que hi fan referència 
(Izquierdo, 2019). Entenem que la formació d’una ciutadania crítica i compromesa 
socialment passa per la necessitat de llegir críticament aquests missatges per tal de 
detectar-ne les ideologies i les febleses, i per la formació d’un pensament divergent 
que permeti crear contra-relats argumentats i compromesos amb la defensa dels drets 
i les dignitats de les persones.
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2. Els relats i els contra-relats de l’odi

2.1 Els relats de l’odi

Els discursos de l’odi són relats construïts contra persones o col·lectius. Segons la 
Comissió Europea (2017):

Entendemos el discurso del odio como fomento, promoción o instiga-
ción, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menos-
precio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, 
difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto 
a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifesta-
ciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, 
edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad 
de género, orientación sexual y otras características o condición personales

Els discursos de l’odi prenen algunes característiques força concretes. Parekh 
(2006) hi distingeix quatre característiques:

1. Delimita un individu o grup a partir d’una sèrie de característiques

2. L’estigmatitza adjudicant-li una sèrie de qualitats considerades com a 
indesitjables

3. Generaliza els estereotips de manera que es considera que sempre està present 
en tots els components del grup

4. S’exclou el grup de les relacions socials normals, es considera que no poden 
acceptar amb normalitat les regles de la societat i que la seva presència és hostil 
i inacceptable

La base dels discursos de l’odi és la construcció de la imatge d’un enemic. Des 
de la sociologia s’ha estudiat amb profunditat les característiques de la construcció 
d’aquesta imatge, que projecta en una persona o col·lectiu diferents elements que són 
percebuts com a amenaça.

Per a Spillman i Spillman (1991), la creació de la imatge de l’enemic se sustenta 
sobre les bases de la desconfiança; la culpabilització de les tensions existents i les 
situacions negatives; l’actitud negativa amb intencionalitats de perjudici; la identifi-
cació amb el mal i amb els valors antagònics als propis; la simplificació; la negació de 
la individualitat i l’homogeneïtzació en una col·lectivitat monolítica, i la negació de 
l’empatia i de la humanitat.
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La deshumanització de l’alteritat sobre la que s’aplica el discurs de l’odi és clau 
en la seva construcció. Com ens recorda Alzamora (2019), “la deshumanització és un 
recurs que els que odien la llibertat dels altres solen fer servir per referir-se als grups 
a qui els interessa denigrar”.

Tot i que podem trobar discursos de l’odi en tots els contextos socials, “els dis-
cursos islamòfobs, misògins, antisemítics i altres formes de relats de l’odi tenen gran 
presència en els entorns digitals i tenen gran difusió a través de xarxes com el Face-
book, Youtube i Twitter” (Ranieri, 2016). Vers el clima d’augment d’odi cap a grups 
minoritaris i els moviments populistes, hi ha una creixent preocupació per l’impacte 
d’aquests discursos en la gent jove. Per a Ranieri (2016), aquesta no es deu que hi 
hagi una relació directa i lineal entre populisme, mitjans de comunicació i persones 
joves, sinó que aquestes, des d’un ús intens d’internet, estan “exposades a contingut 
discriminatori en un moment en què el seu desenvolupament cognitiu i afectiu està 
encara en construcció32” (Ranieri, 2016, 1).

Sakki i Petterson (2016) detecten tres tipus diferents de discurs de l’odi als espais 
digitals: aquells que descriuen l’alteritat en termes de diferència, des de la desviació 
i l’exclusió social; aquells que entenen l’alteritat des del vincle a ideologies amena-
çadores i opressores; aquelles que assenyalen “enemics interns” des de teories de la 
conspiració i contra moviments d’esquerres (p.160).

2.2 Els contra-relats de l’odi

Una ciutadania crítica i compromesa amb la defensa dels drets humans ha de tenir 
la capacitat no només de detectar les intencions d’aquest tipus de discurs sinó també 
de construir contra-relats. El Consell d’Europa ha promogut diverses campanyes 
contra els relats de l’odi, sobretot encarades a les persones joves i en contextos de 
xarxes socials.

Des de l’ensenyament de les ciències socials podem contribuir a l’anàlisi dels 
relats de l’odi des del desenvolupament del pensament crític en l’anàlisi de les inten-
cionalitats i les ideologies, i que permeti crear pensament divergent. També requereix 
del treball de l’empatia que, per a Yuste (2017), no és fàcil d’adquirir i requereix una 
gran capacitat de comprensió de les actituds, condicions i intencions i és fonamental 
en la disposició de caminar cap a la solució dels conflictes socials.

El treball dels relats i els contra-relats de l’odi hauria de poder desenvolupar-se 
a les classes de ciències socials de manera que quedin vinculats a la comprensió de 

32 N.A. Traducció de l’anglès.
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les qüestions socialment vives i amb l’objectiu de construir contra-relats i proposar 
accions de canvi social (Santisteban, 2017).

Entenem que el professorat en formació ha de ser conscient del seu paper com a 
agent social i com a part de la ciutadania democràtica, ha d’actuar de manera respon-
sable i compromesa amb la societat i ha de poder treballar amb els discursos de l’odi 
a les seves classes.

3. Metodologia

3.1 Mostra

L’equip investigador del projecte és ampli i procedeix de diferents universitats de 
l’Estat. Això ens permet comptar amb una mostra diversa d’alumnes de formació ini-
cial de diferents contextos educatius i territorials. La mostra de l’estudi que presentem 
respon a alumnat dels Graus d’Educació Infantil i Educació Primària, així com del 
Màster de Formació del Professorat de Secundària, procedents de tres universitats 
diferents: Universidad de Almería, Universitat Autònoma de Barcelona y Universidad 
de Málaga. Han format part de l’estudi un total de 299 alumnes:

Titulació Universitat Nivell Nº Alumnes

Grau en Educació 
Infantil

Universidad de 
Almería

3er 66

Universidad de 
Almería

4t 22

Grau en Educació 
Primària

Universitat Autò-
noma de Barcelona

2n 97

Universidad de 
Málaga

3er 48

Màster de Formació 
del Professorat de 
Secundària

Universidad de 
Málaga

1r any 21

Universidad de 
Almería

1r any 45

Total N= 299

Taula 1. Relació d’estudiants que participen com a mostra
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3.2 Instrument

L’instrument utilitzat és un qüestionari en format dossier que serveix tant de ma-
terial didàctic preparat per portar a l’aula i treballar-lo, com d’eina per a la recerca. 
Es tracta d’un qüestionari amb cinc activitats a realitzar de manera individual, que 
ens aporten dades qualitatives i quantitatives en l’anàlisi de les respostes i exercicis.

El disseny del qüestionari respon als següents objectius:

1. Indagar quina és la participació de l’alumnat en les discussions de les xarxes i les 
publicacions digitals, on podem trobar relats de l’odi sobre temes controvertits.

2. Analitzar les capacitats per llegar de manera crítica els discursos en mitjans 
digitals i avaluar les argumentacions de les persones participants en relació als 
discursos de l’odi.

3. Estudiar el paper de les emocions en les seves representacions socials i la seva 
capacitat per racionalitzar-les.

4. Analitzar la competencia per construir contrarrelats alternatius als relats de 
l’odi, en la defensa dels drets humans.

Les activitats del qüestionari s’articulen al voltant d’una conversa extreta de la 
xarxa social Tweeter, que recull algunes reaccions expressades durant contextualit-
zades els posteriors dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils (17 d’agost de 
2017). La conversa mostra contribucions de diferents usuaris, amb marcada càrrega 
racista i islamòfoba.

Les activitats plantejades busquen indagar sobre diferents reaccions, capacitats i 
representacions en la possibilitat de detectar els relats de l’odi i les voluntats i possi-
bilitats de contraargumentar-los.

L’activitat 1 pretén indagar sobre la participació en xats i debats en les xarxes. Es 
pregunta als alumnes per la freqüència de la seva participació (1.1. Sols participar en 
aquesta mena de debats o xats? Marca amb una X), donant 4 opcions de freqüència, 
essent “molt sovint” la més alta, “mai” la més baixa, i “a vegades” i “molt poc” com a 
opcions intermitges. Per a poder fer una anàlisi qualitativa i veure nivell i estratègies 
d’argumentació, se’ls demana que justifiquin la resposta.

Seguidament se’ls pregunta sobre l’ús de l’anonimat en les seves parti-
cipacions (1.2. Utilitzes  un  pseudònim?  Justifica  la  teva  resposta), deixant 
les opcions binàries sí/no i espai per al desenvolupament de la justificació. 
Per a tancar la primera activitat, hi ha dues preguntes de resposta oberta sobre el 
contingut i la valoració de les seves aportacions en xarxes (1.3. Sobre quin has opinat 
alguna vegada?, 1.4. Com qualificaries les teves intervencions?)
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L’activitat 2 se centra en la relació entre les emocions i la racionalitat, per indagar 
sobre la capacitat de racionalitzar les emocions i les reaccions enfront dels relats de l’odi. 
Per fer-ho es presenta una discussió apareguda en els comentaris d’una no-
tícia digital del 18 d’agost de 2017, després dels atemptats de Barcelona i 
Cambrils, en els quals hi ha missatges d’alta càrrega racista i islamòfoba. 
Es demana als participants que identifiquin l’emoció que els produeix la lectura del 
debat (2.1. Una vegada has llegit el debat, què has sentit en llegir els comentaris?). 
Les opcions donades estan basades en el plantejament de les set emocions bàsiques 
(Ekman i Cordaro, 2011), deixant espai de proposta perquè l’alumnat pugui fer 
alguna aportació.

Seguidament, se’ls demana que justifiquin la seva elecció (2.2. Per què has triat 
aquesta opció? Justifica la teva resposta). Les opcions a triar són: Disgust/fàstic (re-
pulsió, menyspreu, aberració, desdeny); Ira (ressentiment, indignació, fàstic, animad-
versió); Por (desconfiança, preocupació, ansietat, nerviosisme); Sorpresa (sorpresa, 
estupefacció, desconcert, commoció); Alegria (felicitat, orgull, satisfacció, plaer); 
Tristesa (desesperança, malenconia, aflicció, nostàlgia); Desídia (indiferència, apatia, 
desgana, desinterès); Altres

A l’activitat 3 s’avalua la capacitat crítica enfront dels discursos de l’odi. Es de-
mana a les participants que es fixin en un comentari concret de la imatge del debat ja 
llegit, que és el següent:

Que nadie se olvide que estos islamistas no son de izquierdas ni de 
derechas, estos vienen a por todos nosotros, a por nuestra forma de vida, 
a por nuestra libertad, y por nuestra democracia. Aquí no se juzga a los 
musulmanes, pero es su religión la que nos mata. Los buenísimos no tienen 
cabida. Es nuestra sociedad o la de ellos

A partir d’aquest, se’ls demana que reflexionin sobre l’ús dels termes “ells” i “no-
saltres” (3.1. Segons el text anterior existeix un “nosaltres” i un “ells”: A qui penses 
que l’usuari identifica com “nosaltres”? I qui creus que considera que són “ells”?), 
i se’ls pregunta directament sobre si ho consideren discurs de l’odi (3.2. Fes una anà-
lisi crítica del seu comentari. Consideres que aquest comentari podria ser un relat 
d’odi?).

Seguint el fil del debat visualitzat en les activitats 2 i 3, ens interessa saber la 
predisposició a participar en aquesta mena de debat i si els participants desenvolupen 
estratègies de creació de contrarrelats. Així, l’activitat 4 planteja la participació en 
aquests debats (4.1. Participaries en el debat d’aquesta notícia?) amb opcions binà-
ries Sí/No i justificació de la resposta, i demana que l’explicitin (4.2. Suposem que 
haguessis decidit participar en el debat. Quin seria el teu comentari en aquest cas?).
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L’última activitat se centra en la capacitat de raonar amb respecte i empatia. L’ac-
tivitat 5 és encapçalada per una publicació compartida a les xarxes que demana res-
pecte a les víctimes i la no publicació d’imatges cruentes de l’incident. Es demana 
l’opinió dels participants sobre aquest tema (5.1. No totes les persones pensen igual, 
del tal forma que hi ha qui considera publicar imatges de les víctimes en forma de 
denúncia. Quina és la teva opinió sobre aquest tema?).

3.3 Anàlisi de dades

Seguint el model de Stanford (Wineburg et al., 2016), per a l’anàlisi qualitativa ens 
basem en el sistema de classificació Principiant-Emergent-Expert. Hem adaptat la 
rúbrica per a cadascuna de les activitats plantejades.

Acti-
vitat

PRINCIPIANT EMERGENT EXPERT

1
No argumenta amb co-
herència la seva partici-
pació en aquesta mena de 
fòrums, no reconeix pro-
blemes amb claredat i no 
els identifica amb relats 
d’odi. No és conscient del 
seu perfil d’usuari i no 
diferencia entre emocions 
i raó.

Argumenta sobre la seva 
participació en aquesta 
mena de fòrums de 
debat, sense un patró 
clar de temes o opcions, 
acceptant que són espais 
on poden donar-se relats 
d’odi. No és massa 
conscient del seu perfil 
d’usuari i no diferència 
amb claredat quan pre-
dominen les emocions o 
la raó.

Argumenta amb co-
herència sobre la seva 
participació en aquesta 
mena de fòrums de debat, 
en quins temes, quan i 
com participa, acceptant 
que són espais on són 
freqüents els relats d’odi. 
És conscient del seu perfil 
d’usuari en el cas de par-
ticipar, diferenciant amb 
claredat quan predominen 
les emocions o la raó.

2
No justifica les seves 
emocions, ja que repro-
dueix arguments que 
només descriuen l’opció 
marcada.

Justifica les seves emo-
cions amb arguments que 
reprodueixen els seus 
sentiments, però no fa 
però no fa referència als 
relats de l’odi ni aporta 
causes ni conseqüències

Justifica les seves emo-
cions amb una argu-
mentació fonamentada i 
valorant algunes febleses 
dels discursos de l’odi, 
sobre les seves causes i 
conseqüències. Comprèn 
altres opcions o altres 
perspectives i demostra 
capacitat per a l’empatia.
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Acti-
vitat

PRINCIPIANT EMERGENT EXPERT

3 Defineix els termes “no-
saltres” i “ells” seguint 
la mateixa argumentació 
feble de l’usuari, no iden-
tifica el discurs de l’odi i 
la seva anàlisi aporta una 
altra perspectiva

Fa una crítica de l’ús 
dels termes “nosaltres” 
i “ells”, però no com-
prèn la complexitat de 
la qüestió socialment 
viva, identifica el 
discurs de l’odi, però 
no ofereix raons sobre 
per què es culpabilitza 
a un col·lectiu cultural 
o religiós de manera 
generalitzada

Fa una interpretació 
crítica dels termes 
“nosaltres” i “ells”, des 
de la complexitat de la 
qüestió socialment viva, 
identifica el discurs de 
l’odi pel judici genera-
litzat que es fa sobre un 
col·lectiu cultural o reli-
giós, que s’identifica com 
a enemic sense arguments 
coherents.

4 No es fa una argumen-
tació coherent sobre la 
participació o la no parti-
cipació en el debat i no es 
construeix un contra-relat 
de l’odi.

S’argumenta sobre la 
participació o la no 
participació en el debat 
en aquest mitjà digital a 
partir de la crítica al dis-
curs de l’odi, però no es 
construeix un contra-relat 
de l’odi.

S’argumenta sobre la 
participació o la no 
participació en el debat 
en aquest mitjà digital 
a partir de la crítica al 
discurs de l’odi. I es 
construeix un contra-relat 
de l’odi sobre les proble-
màtiques citades en la 
discussió.

5 L’estudiant reprodueix el 
missatge sense oferir una 
opinió personal a partir 
de valors clars.

L’estudiant es posiciona 
però no dóna raons. Entén 
el missatge, però no 
ofereix arguments per a 
defensar la posició ètica.

L’ estudiant fa una argu-
mentació ben justificada 
i coherent, entén la 
complexitat i defensa el 
respecte a la intimitat 
personal de les víctimes i 
les seves famílies.

Taula 2. Rúbriques per a l’avaluació de les dades

Més enllà de l’ús d’aquest sistema de rúbriques proposat per Wineburg et alt. 
(2016), en l’anàlisi de les dades de cada una de les activitats hem detectat la necessitat 
de comptabilitzar altres informacions, tant qualitatives com quantitatives.
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4. Resultats

4.1 Descripció dels resultats

En aquest cas presentem els resultats obtinguts en l’activitat 4, que es pre-
gunta específicament per la capacitat de detectar discursos de l’odi i de construir 
contra-argumentacions.

Partim dels resultats de l’activitat 3.2., que preguntava a l’alumnat si consideraven 
com a discurs de l’odi el relat llegit. De manera majoritària es considera que el discurs 
és un relat de l’odi.

Gràfic 1. Atribució de Relat de l’Odi (activitat 3.2.). Agrupació per graus. Font: ela-
boració pròpia a partir de l’anàlisi de dades.

L’activitat 4 es pregunta per la predisposició a participar en aquest tipus de xats i 
per la possibilitat de generar contra-relats.

A la pregunta 4.1. Participaries en el debat d’aquesta notícia?, hi ha una tendència 
majoritària de persones participants que es decanten per la no participació. El 51% de 
l’alumnat participant cursant del Grau d’Educació Infantil creu que participaria en 
debats així; el 67% de l’alumnat del Grau d’Educació Primària i el 83% de l’alumnat 
del Màster d’Educació Secundària creu que no hi participaria (gràfic 2).
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Gràfic 2. Predisposició confessa a la participació a debats en xarxes. Agrupació per 
graus (G.E.I. intern; G.E.P. mitjà; M.S. extern). Font: elaboració pròpia a partir de 
l’anàlisi de dades.

En la justificació de la possibilitat de participació, veiem que els arguments que 
defensen la participació es basen sobretot en la utilitat de la participació i en la possi-
bilitat de crear debat. En canvi, els arguments que es donen per defensar la negativa 
a participar són molt diversos: es considera que és de poca utilitat; que l’espai no és 
l’adequat per generar debats enriquidors; que l’ambient és agressiu i no es pot opinar 
amb comoditat i respecte; i, finalment, per qüestió de gustos personals en la predispo-
sició a participar en debats.

El punt 4.2. demana explícitament la construcció d’un argumentari: Suposem que 
haguessis decidit participar en el debat. Quin seria el teu comentari en aquest cas?

En aquest cas, detectem les següents tipologies de resposta:

1. Arguments que mostren acord amb els relats de l’odi

2. Comentaris que mostren desacord amb el relat de l’odi però no aporten 
arguments

3. Comentaris que mostren desacord amb el relat de l’odi i es basen en l’argument 
de la impossibilitat de generalitzar

4. Comentaris que mostren desacord amb el relat de l’odi a través d’una argu-
mentació raonada amb criteris i dades de tipus històric, social o cultural, entre 
d’altres.

La majoria dels relats escrits responen a comentaris que mostren desacord amb el 
relat de l’odi i que s’estructuren sobre arguments febles que refereixen a la impossibi-
litat de generalitzar (gràfic 3).
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Gràfic 3. Tipologia de relats en les respostes a la pregunta 4.2. Font: elaboració pròpia 
a partir de l’anàlisi de dades.

Seguint el sistema de rúbriques establert, classifiquem les respostes donades de la 
següent manera:

Les respostes de l’activitat 4 de l’alumnat participant del Grau d’Educació Infantil 
(gràfic 4) han estat classificades com a “principiant” en un 45%; com a “emergents” 
en un 41.5%, i com a “expertes” en un 5.5% (8% de falta de respostes).

Gràfic 4. Classificació per categories de les respostes de l’alumnat del Grau d’Edu-
cació Infantil a l’activitat 4, segons la rúbrica presentada. Elaboració pròpia a partir 
de l’anàlisi de dades.

Les respostes de l’activitat 4 de l’alumnat participant del Grau d’Educació Pri-
mària (gràfic 5) han estat classificades com a “principiant” en un 36.3%; com a “emer-
gents” en un 44%, i com a “expertes” en un 14.3% (8% de falta de respostes).
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Gràfic 5. Classificació per categories de les respostes de l’alumnat del Grau d’Edu-
cació Primària a l’activitat 4, segons la rúbrica presentada. Elaboració pròpia a partir 
de l’anàlisi de dades.

Les respostes de l’activitat 4 de l’alumnat participant del Màster d’Educació 
Secundària (gràfic 6) han estat classificades com a “principiant” en un 48%; com a 
“emergents” en un 33.5%, i com a “expertes” en un 10.5% (8% de falta de respostes).

Gràfic 6. Classificació per categories de les respostes de l’alumnat del Grau d’Edu-
cació Primària a l’activitat 4, segons la rúbrica presentada. Elaboració pròpia a partir 
de l’anàlisi de dades.

4.2 Anàlisi dels resultats

Els resultats ens mostren, per una banda, que les futures i els futurs mestres que 
han participat en aquest estudi detecten, de manera majoritària, relats de l’odi en dis-
cursos racistes i que enfronten identitats en la simplificació de l’”ells” i el “nosaltres”, 
base dels discursos feixistes (Stanley, 2018).
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Tot i així, gran part de les persones que han participat creuen que no participarien 
en els debats per crear contra-relats, ja que l’espai de les xarxes socials es viu com un 
entorn d’hostilitat a l’hora de poder debatre.

No sabem si la predisposició a participar és del tot il·lustrativa, ja que gran part 
de les justificacions fan referència a l’ambient de debat que es genera a les xarxes. No 
sabem , per tant, quina és la predisposició a participar en altres contextos socials. Més 
enllà d’això, però, creiem que és interessant fixar-nos en el tipus de relat que l’alumnat 
crea un cop es posa en situació de participar. Tot i ser una opció minoritària, és preocu-
pant el percentatge d’alumnes que combreguen amb els discursos de l’odi. La majoria 
es mostra en desacord amb els relats de l’odi, però poques persones són capaces de 
generar contra-relats argumentats.

Prenem els 3 estadis del pensament crític proposats per Castellví (2019): actitud 
d’alerta; criteris; acció social. Els apliquem sobre les respostes donades en aquesta ac-
tivitat i veiem que l’alumnat participant té una actitud d’alerta bastant formada sobre 
aquest tipus de discurs, però no mostra un interès especial en emprendre acció social 
per revertir-los –almenys en aquest context de xarxa social–. Veiem, a més, que falten 
criteris socials per poder estructurar contra-relats de l’odi sòlids.

Les avaluacions a partir de les rúbriques ens donen resultats força semblants amb 
el d’altres activitats i també amb el de les altres línies de recerca proposades: respostes 
de tipologia “expertes” molt reduïdes; respostes de tipus “principiant” no majoritàries 
però molt presents, i una majoria generalitzada de respostes de tipus “emergents”, que 
detecten algunes ideologies però no acaben de desenvolupar relats coherents i crítics.

5. Conclusions

Els discursos i relats de tipus populista són presents en els contextos socials i 
polítics actuals, i han integrat en gran mesura discursos de l’odi que deshumanitzen i 
criminalitzen alguns col·lectius.

Tot i que podem trobar relats de l’odi en contextos molt diferents, els mitjans digi-
tals i les xarxes socials han afavorit en gran mesura la proliferació i difusió d’aquests. 
La formació d’una ciutadania crítica i compromesa necessita d’una formació explícita 
en la detecció i deconstrucció d’aquest tipus de discurs, i també en la possibilitat de 
crear contra-relats de l’odi.

Aquesta recerca ens ha permès indagar una mica més en les capacitats i pràctiques 
necessàries per a la creació de contra-relats. En aquest cas, sembla que el professorat 
en formació participant detecta i assenyala discursos racistes i islamòfobs, però té 
pocs recursos argumentatius i culturals per crear contra-relats.
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El professorat que haurà d’acompanyar les seves alumnes i els seus alumnes, de 
diferents edats i contextos, en la lectura crítica dels discursos que els arribin des de di-
ferents mitjans d’informació i socials i en la possibilitat de prendre acció en crear dis-
cursos propis i argumentats que desmuntin els relats de l’odi de manera argumentada 
i compromesa. Per fer-ho, considerem fonamental que el mateix professorat aquest 
compromís i aquestes eines.
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