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Introducció

Aquest treball neix davant els fets que gairebé diàriament ens trobem en els mit-
jans de comunicació que ens parlen de l’augment de conflictes i de l’increment del 
discurs de l’odi en el món. És per això que és un tema que creiem que s’hauria de 
tractar a les aules per veure quina és la perspectiva que té l’alumnat i el professorat en 
les classes amb temàtiques socials controvertides.

La recerca vol contribuir en la mesura del possible a generar coneixement sobre 
el concepte de discurs de l’odi i aportar coneixements des de les ciències socials per 
treballar a les aules sobre aquest problema tan latent als nostres dies. També, per donar 
un pas endavant que ajudi a treballar les ciències socials amb una orientació més deci-
dida cap a valors democràtics i cap a la intervenció social, aportant eines necessàries a 
l’Educació Secundària. Des d’aquesta perspectiva la recerca vol aportar una diagnosi 
sobre la participació de l’alumnat en els relats de l’odi i les seves representacions 
socials al respecte. Però, també, vol aportar recursos per treballar amb alternatives 
des dels estudis socials. És per això que durant la investigació es treballarà com crear 
contrarelats de l’odi sobre la base dels drets humans i la justícia social (Santisteban, 
2017).

1. Tema principal

L’eix de la recerca és el discurs de l’odi, el Consell d’Europa (2014) el defineix de 
la següent manera, “El terme discurs de l’odi engloba totes les formes d’expressió que 
propaguen, inciten, promouen o justifiquen l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme 
o altres formes d’odi fonamentades en la intolerància.” El Consell d’Europa vetlla per 
tal d’eradicar el discurs de l’odi, i és per això que veuen l’educació com un punt de 
partida fonamental per aconseguir aquest objectiu (Consell d’Europa, 2017).
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El discurs de l’odi apareix a partir de la creació d’enemics, alguns dels quals han 
rebut denominacions expressives de la classe d’antagonisme que representen (Sierra, 
2007, 6), en la figura de l’enemic hi recauen tots els impulsos destructius i sobre el 
qual s’estableix un consens social, de vegades perdut i que a través de la figura de 
l’enemic es recupera (Sierra, 2007, 7).

Segons Emcke (2017) era absolutament inconcebible que el discurs públic tornés a 
embrutar-se de la manera en la qual s’ha fet i que les persones poguessin ser víctimes 
d’un assetjament desmesurat. És com si els estàndards de la convivència s’haguessin 
tornat al revés. Com si qui considera el respecte als altres com a forma de cortesia, 
tant senzilla com incontestable, hauria d’avergonyir-se, o com qui nega el respecte 
a l’altre. És més, qui prolifera insults i prejutja en veu alta, pogués enorgullir-se de 
fer-ho. Waldron (2012) defineix el discurs de l’odi, com capacitat per atemptar contra 
la dignitat humana, entesa com un particular estatus social que ha de ser reafirmat per 
la llei, per predicar la seva existència (Díaz, 2015, 87).

El politòleg Bhikhu Parekh (2006) distingeix tres característiques fonamentals del 
discurs de l’odi.

1. El discurs de l’odi ha de delimitar a un individu o a un grup d’individus a 
partir d’una sèrie de característiques. Si algú odia a tots els éssers humans, 
aquesta declaració no pot ser qualificable com a discurs de l’odi. Per tant, serà 
irrellevant el discurs que no es dirigeixi contra un sector de la Humanitat o que 
inclogui també al subjecte que realitza les declaracions.

2. El discurs de l’odi estigmatitza el seu “objectiu” adjudicant-li una sèrie de qua-
litats que són considerades en general indesitjables. La generalització de l’este-
reotip implica que es considerin aquestes qualitats com a una cosa inamovible, 
és a dir, que estan sempre presents als components d’aquest grup.

3. Es desplaça a aquest grup a fora de les relacions socials normals, s’atribueix 
als individus del grup que no poden observar amb normalitat les regles de la 
societat i que es considera la seva presència com a hostil i inacceptable.

2. Objectiu principal de la recerca

La didàctica de les ciències socials necessita promoure una acció per lluitar contra 
els relats de l’odi, proposar un relat alternatiu. El text que s’escrigui ha de ser una nar-
ració que trenqui amb el que s’estableix (Santisteban et al., 2018). Els contrarelats han 
de ser orientats als drets humans i als valors democràtics, per exemple; el respecte a 
la diferència, la llibertat i la igualtat. Es poden fer de diverses maneres, proporcionant 
informació alternativa utilitzant l’humor o apel·lant a les emocions sobre qüestions soci-
alment vives explicant diferents perspectives i punts de vista (Consell d’Europa, 2017).
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Tuck i Silverman (2016) escriuen que un contrarelat és un missatge que busca de-
construir o deslegitimar els relats extremistes. Segons el manual del Consell d’Europa 
(2017) sobre la construcció de contrarelats de l’odi, aquests parteixen de dos eixos 
fonamentals: els drets humans i la justícia social.

La definició del que entenem com a contrarelat de l’odi, “és aquella narració 
que mostra una alternativa a la narració establerta”. Es poden fer proporcionant in-
formació alternativa i precisa utilitzant l’humor o apel·lant a les emocions sobre els 
temes involucrats i explicant diferents perspectives i punts de vista (Consell d’Eu-
ropa, 2017).

Des del grup de recerca GREDICS de la UAB es treballa a partir d’un model per 
ajudar l’alumnat a construir contrarelats de l’odi, a partir de diferents accions: a) iden-
tificar el problema o conflicte social; b) contextualitzar-ho; c) identificar les persones 
que intervenen; d) valorar la qualitat dels seus arguments; e) interpretar les emocions 
que apareixen en els relats; f) fer un exercici de metacognició i d’empatia, de pensar 
com penso jo i com pensen els altres; g) proposar una acció social i política basada en 
els drets humans (Santisteban et al., 2016 i Santisteban et al., 2018).

Per complir amb els objectius dels contrarelats de l’odi, Carolin Emcke (2017) as-
senyala que s’han de mostrar escenes provocadores, que facin exaltar les emocions de 
les persones que analitzen les escenes on es produeix odi. Ella ens mostra l’exemple 
d’un autocar ple de refugiats i refugiades que volia arribar a un centre d’acollida de 
la ciutat de Clausnitz, (Alemanya) el dia 19 de febrer de 2019 (aquí l’enllaç: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=jyr367tvjE&ab_channel=Thomas-
Geyer). En aquesta escena es pot veure com la població alemanya que hi apareix crida 
“Fora estrangers”, “Nosaltres som el poble”, al mateix moment que diuen aquestes 
paraules estan dient “Vosaltres no ho sou” i “Som nosaltres els que decidim qui forma 
part del grup i qui no”.

Una altra escena que provoca un discurs de l’odi és la que es va viure després 
dels atemptats al pont de Westminster de Londres el dia 22 de març de 2017. És una 
fotografia realitzada pel fotògraf Jamie Lorriman en la que s’hi pot veure una noia mu-
sulmana passant per davant d’una víctima de l’atemptat, ella camina mirant el mòbil 
mentre la víctima està sent atesa per serveis mèdics o voluntaris. Aquesta imatge va 
ser publicada a les xarxes socials i van sorgir uns comentaris que deien el següent: 
“La dona musulmana no presta atenció a l’atac terrorista, casualment camina pel 
costat del ferit mirant el mòbil” i també, “Aquesta és la principal diferència entre 
musulmans i cristians”. Aquests comentaris van fer que la noia al veure’s a les xarxes 
socials volgués donar la seva opinió sobre el que va passar al moment de la fotografia. 
I va dir el següent: “No van veure més enllà de la meva roba. Els meus sentiments eren 
de tristesa, por i preocupació. La gent arriba a conclusions basades amb l’odi i la 
xenofòbia” i “Els meus pensaments estaven amb totes les víctimes i les seves famílies, 
en aquell moment estava devastada al veure el que havia passat”.
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1. Imatge presa per Jamie Lorriman.

3. Construcció de contrarelats de l’odi

Aquestes dues escenes que hem vist on es produeix discurs de l’odi són dos exem-
ples dels molts que podem trobar per treballar a les aules d’educació secundària per 
tal de poder construir contrarelats de l’odi partint del quadre següent:

2. Elaboració pròpia a partir de Santisteban 2017.
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A partir dels ítems que tenim en el quadre, hauríem de ser capaços de construir 
contrarelats de l’odi. Anem a posar en situació agafant de partida els dos exemples que 
s’han donat anteriorment:

a) Identificar el problema o conflicte social: En els dos casos veiem que és similar, 
ja que es produeix un rebuig per part d’una part de la societat a un col·lectiu de 
persones per diferències culturals.

b) Contextualitzar el problema o conflicte social: A l’exemple de l’arribada dels 
refugiats i refugiades a l’alberg de la ciutat de Clausnitz, són persones que 
fugen d’una guerra civil al seu país (Síria). Van a un país de la Unió Europea 
(Alemanya), ja que creuen que les seves condicions de vida poden millorar.

  En el segon exemple, l’escena es produeix perquè minuts o hores abans, un 
grup d’islamistes radicals va perpetrar un atemptat a una ciutat europea, val 
a dir que, segona la ideologia d’aquest grup de persones, els hi és igual matar 
persones de la seva mateixa religió, sempre i quan no tinguin la mateixa ideo-
logia que ells. S’han produït atemptats similars a ciutats europees, africanes i 
nord-americanes.

c) Identificar les persones que hi intervenen: En el primer exemple creiem que 
hi intervenen tres grups de persones (Emcke, 2017), per una banda els refu-
giats i refugiades, que es queden atrapats més de dues hores dins de l’autocar 
esperant per poder entrar a l’alberg d’acollida. Per una altra banda, els grups 
convocats davant de l’autocar i a les portes de l’alberg, que criden consignes 
en contra d’aquest grup de persones. I un grup que pot passar per alt, però que 
no és menys important, que són els serveis de seguretat que es troben en aquell 
moment allà.

  A l’exemple de la imatge captada pel fotògraf anglès Jamie Lorriman, les per-
sones que intervenen són la noia de religió musulmana que passa per davant 
de la víctima mirant el mòbil i que més tard dona resposta als comentaris on 
veu que parlen d’ella a les xarxes socials; i les persones que s’amaguen darrere 
d’una pantalla i que fan comentaris, en aquest cas xenòfobs a les xarxes socials.

d) Valorar la qualitat dels arguments: Hem de saber valorar la qualitat dels argu-
ments. En el primer exemple es diuen unes paraules contra l’autocar que ens 
poden portar a la pregunta de, qui són ells i elles per decidir qui forma part del 
poble i qui no?

  En els comentaris que apareixen de la foto on es veu la noia mirant el mòbil; 
sabem si són anònims o no? El que diuen aquests comentaris són fets contras-
tats o opinions? Hem de saber distingir entre una cosa i una altra, és un ele-
ment fonamental de la literacitat crítica. Tampoc sabem, si abans que el fotògraf 
captés aquesta imatge que va donar la volta al món, la noia va ajudar a altres 
víctimes de l’atemptat.
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e) Analitzar les emocions que apareixen: S’ha de fer una anàlisi de les emocions 
que pateixen tots els grups que formen part de l’escena. En el cas dels refugiats 
i refugiades, es veuen com a persones que no són acceptades per una part de la 
societat que els hi està impedint que puguin ser acollits a un centre habilitat per 
a ells i elles. Què senten les persones que es desplacen fins a les portes d’aquest 
centre per incriminar a un col·lectiu de persones que fugen d’una guerra? Què 
els porta a pensar que aquestes persones són dolentes per a ells i elles? Tenen 
por?. Són preguntes que ens podem fer sobre aquestes escenes que es produ-
eixen. També ens podríem fer aquestes preguntes mirant la imatge de la dona 
musulmana i els comentaris a les xarxes socials. No sabem què sent la noia 
que mira el mòbil. Tampoc sabem si diu la veritat a les xarxes, igual que les 
persones que fan comentaris.

f) Pensar com penso i com pensen els altres (empatia): Primer de tot hem de saber 
fer una anàlisi crítica dels nostres sentiments i pensaments. Què porta a aquestes 
persones a actuar així? Una persona no actua d’aquesta manera perquè sí, sinó 
que ha de tenir uns motius. Hem de fer un exercici d’empatia i posar-nos al lloc 
de l’altre, del que tenim a davant, en els dos exemples que hem exposat, per tal 
de poder construir un contrarelat de l’odi de la millor manera possible.

g) Proposar una acció social i política: Davant un discurs de l’odi hem de proposar 
una acció social i política per poder capgirar la situació, sinó no tindria sentit 
construir un contrarelat de l’odi. En el següent apartat veurem alguns exemples 
que ha donat l’alumnat a la investigació que s’està portant a terme.

h) Defensar els Drets Humans: Per construir un contrarelat de l’odi, sempre s’ha 
de fer defensant els Drets Humans.

4. Resultats provisionals

En aquest apartat mostrarem la tendència d’alguns resultats provisionals que 
s’estan obtenint durant una recerca que s’està portant a terme en una tesi doctoral.

Quan es pregunta a l’alumnat qui participa a les escenes on es mostra un discurs 
de l’odi, algunes de les respostes són les següents: “Gent anònima que malgrat li sà-
piga molt greu el que ha passat, busca polèmica i problemes a causa de la seva ràbia 
contra alguna raça diferent a la seva”, “L’odi de la gent sobre les persones musul-
manes” o “Gent que realment no sap el que va pensar (...) o què va viure la situació”.

Si es pregunta a l’alumnat si els comentaris que apareixen a les xarxes socials 
són fets contrastats o opinions, no és molt gran la majoria de gent que creu que són 
opinions. Algunes de les respostes són: “Crec que són opinions perquè no tenen cap 
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prova del que diuen els comentaris”, “I think it’s all they’re opinions because of photo 
that they saw” o “Són contrastats, totalment diferents, mai podria entendre aquestes 
crítiques que van penjar, sense conèixer a la noia i sense saber les seves creences 
només valoraven el vestuari”.

Si es demana a l’alumnat que diguin accions cíviques i polítiques que ajudin a 
frenar el discurs de l’odi, alguns exemples de les seves respostes són: “Parlar objec-
tivament, arribant a acords i no posar etiquetes de víctimes i dolents. Les coses es 
parlen correctament. Si es fan les coses sense maldat, els dolents acaben sortint a la 
llum”, “El discurs de l’odi el podrien frenar algunes lleis o tenir una bona educació i 
saber el què dir i com dir-ho, raonar les respostes” o “Discursos de pau, una educació 
amb valors laics i antidiscriminatius”.

5. Conclusions

Aquest treball vol aportar eines per a la construcció de contrarelats de l’odi a les 
aules d’educació secundària. Creiem que és una alternativa al discurs de l’odi i que 
portar-ho a les aules ha de ser fonamental. També introduir el concepte de contrarelat 
de l’odi, com a una narració alternativa a la narració establerta, a la formació del 
professorat, ja que si des dels inicis de la seva formació, es forma al professorat de 
ciències socials amb noves eines com poden ser els contrarelats de l’odi, ajuda molt 
més a l’hora de la seva aplicació a les aules.

En la recerca que s’està portant a terme, veiem la tendència de la dificultat en què 
es troba l’alumnat d’educació secundària per poder construir contrarelats, ja que no 
tenen suficients habilitats per crear una narració alternativa, és per això que volem 
proporcionar eines per arribar a aconseguir els nostres objectius.
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