
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!
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 • Millorar les habilitats de documentació tant a 
escala individual com col·lectiva.

 • Aprofundir en el concepte de “corrupció” des 
de diferents perspectives (personal i social) i 
àmbits (economia, política, esports...).

 • Conéixer el text periodístic i millorar, arran 
d’aquest, la capacitat de síntesis i d’expressió 
escrita.

Crematorio,
de Rafael Chirbes

https://goo.gl/XwTquU

La corrupció és l’eix vertebral de la novel·la Cre-
matorio. Malauradament, no es tracta d’un tema 
de ficció, ni tampoc és llunyà ni nou:
 • Al programa pregunte si totes les persones 
som corruptes d’una manera o d’una altra. 
Què en penseu? Debateu durant 10 minuts 
aquesta qüestió i realitzeu una pluja d’idees 
sobre accions quotidianes que no són hon-
rades. Compartiu les conclusions breument 
amb la resta de grups.

 • Reviseu la premsa dels últims dies, enumereu 
els casos de corrupció esmentats i trieu-ne un 
per a analitzar-lo: en què consisteix, quan va 
començar i es va descobrir, qui està implicat/
da, quines conseqüències socials i judicials ha 
tingut... Després, expliqueu-ne tots els detalls 
a la classe en una presentació de 10 minuts.

 • Molts periodistes són perseguits o, fins 
i tot, han sigut assassinats per informar 
sobre trames corruptes en diferents països. 

Cerqueu-ne un exemple, documenteu-lo i 
difoneu-lo mitjançant Viquipèdia: heu de 
crear una pàgina perquè altres persones en 
puguen conéixer la història. Per a fer això, cal 
obrir un compte en aquesta plataforma (pot 
ser personal o genèric i no implica cap cost). 
Després, poseu en comú els enllaços generats 
per a llegir tots els treballs.

Els fets narrats en Crematorio ocorren a Misent, 
un lloc inventat per Rafael Chirbes que està ins-
pirat en altres de reals. Açò no és una excepció 
en la literatura: de segur que heu llegit alguna 
obra que s’emmarca en una ciutat fictícia. Feu 
memòria, feu una llista dels llibres on ocorre i 
compartiu-los amb la resta de classe. El meu 
company Eugenio Viñas cita diversos exemples 
en el programa de ràdio sobre aquest llibre: 
https://goo.gl/fLwbEW. Potser vos inspire!

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=eQKAVLYnRxKcuumCGYRH7g
https://goo.gl/XwTquU
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
https://goo.gl/fLwbEW


Autoexploració

Connexió 3.0

Ves a vore’l!

Et convide a treballar de forma personal: pensar 
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéi-
xer-te millor!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials. 
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofi-
tar-lo per a innovar!

“Cuesta mucha energía mantener encendida la 
lucecita de la civilización”

– Crematorio, Rafael Chirbes

El fiscal anticorrupció, Vicente Torres, afirma 
que l’origen de la corrupció a la Comunitat Va-
lenciana es troba en el boom de la construcció, 
que va tindre lloc durant els anys 2000, i en la 
posterior bombolla immobiliària. 

 •  Saps a què es refereix exactament? Cerca 
informació sobre aquest episodi recent de la 
nostra economia per a entendre’l. 

 • Una vegada tingues el context necessari, 
analitza com va afectar aquest fenomen la 
teua localitat. Per a això, consulta l’arxiu de la 

Com representaries la corrupció amb imatges? 
Observa el teu voltant i tria una estampa, un 
objecte o un lloc que t’evoque aquest concepte. 
Fes-li una fotografia i comparteix-la amb mi en 

Carrer del Rosari,
Mislata

Veure en Google Maps 

biblioteca més propera, l’hemeroteca física 
o digital i entrevista, almenys, dues persones 
que hi hagen estat afectades en algun sentit.

Ara has d’escriure un reportatge de dues 
pàgines d’extensió amb totes les dades recolli-
des. Recorda que el text ha d’incloure: titular, 
avanttítol o subtítol, entradeta i titolets que 
organitzen els continguts del cos de la notícia. 
Hauràs de presentar-lo a classe (lectura o arxius 
en el núvol d’Internet). Endavant, mestres del 
reportatge!

Twitter o Instagram: explica breument la raó de 
l’elecció i menciona el perfil oficial del programa 
(@unahpropiaApunt).

https://goo.gl/maps/cQ5t3gTDnE52
https://twitter.com/unahpropiaApunt?lang=es
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/

