
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!

7

 • Aprofundir en els conceptes de totalitarisme 
i de llibertat a partir de casos històrics reals 
amb una aproximació local i global. 

 • Reflexionar sobre el poder de l’educació, la 
seua pluralitat i sobre la importància d’apren-
dre a liderar correctament.

La fiesta del chivo,
de Mario Vargas Llosa

https://goo.gl/5N4ehr

El llibre La fiesta del chivo se centra en la 
dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que va go-
vernar autoritàriament la República Dominicana 
durant 30 anys:
 • No podem viatjar com Mario Vargas Llosa 
per a documentar-nos, però sí fer un exercici 
semblant: trieu un altre dictador i recopileu-ne 
tota la informació possible (dades i imatges). 
Prepareu una presentació atractiva (10 minuts) 
per a explicar el seu temps de govern (ascens, 
desenvolupament i final) i analitzeu-ne també 
les fortaleses i debilitats.

En el programa mantinc una interessant conver-
sa amb la pedagoga Carmen Pellicer  
(@carmenpellicer_):
 • Ella parla de la necessitat de definir un bon 
sistema educatiu. Com seria aquest per a 
vosaltres? Informeu-vos sobre els models im-
plantats en altres països i compareu-los amb 

el nostre: què importaríeu i què exportaríeu? 
Compartiu-ne les conclusions amb la resta de 
classe i consensueu cinc mesures que propo-
saríeu al vostre institut per a millorar-lo.

 •  Una altra qüestió que abordem és el lideratge 
en clau positiva. Trieu una persona rellevant 
de la història per haver encapçalat una revo-
lució social: quin canvi va promoure, quines 
van estar les seues estratègies, quins valors 
la caracteritzaven, quins sacrificis va realitzar 
pel bé comú, etc. Resumiu-ne la seua història i 
expliqueu-li-la a la resta.

L’encarregat del mural sobre La fiesta del chivo 
és Disneylexia (@disneylexia). Ell ha viscut en 
primera persona la dictadura del seu país d’ori-
gen: Xile i afirma que “l’art allibera”. Cerqueu al-
tres artistes les creacions dels quals denuncien 
opressions i reivindiquen la llibertat. Creeu amb 
tots els exemples un àlbum de fotos en Google.

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/5N4ehr
https://twitter.com/carmenpellicer_?lang=es
https://www.instagram.com/disneylexya/?hl=es


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!

“Arrancaste de tu memoria las cosas desagradables. Yo no. Ni 
un día. Ni uno solo de estos treinta y cinco años, papá”

– La fiesta del chivo, Mario Vargas Llosa

Les dictadures no són només episodis del pas-
sat llunyà, sinó que n’hi ha de ben properes:
 • A Espanya trobem el Franquisme. Entrevista 
una persona del teu entorn que tinga una ex-
periència directa amb aquest moment histò-
ric: què recorda d’aquella època, quines coses 
han canviat i quines no, des d’aleshores, què 
opina sobre la Llei de Memòria Històrica, com 
es vivia la por a parlar i a actuar amb llibertat, 
si aquestes coses encara passen...

 • En aquest programa també parle amb Delfín 
Mocache, represaliat equatoguineà qui viu ac-
tualment a l’Estat espanyol. Així mateix, troba 

Al programa tractem els conceptes de ‘narci-
sisme’ i ‘megalomania’, estretament relacionats 
amb persones autoritàries. Com seria un missat-
ge de Trujillo si en la seua època haguera existit 

Carrer Sant Ramon, 30
València

Veure en Google Maps 

una persona migrant de la teua localitat que 
siga originària d’un país amb una dictadura 
vigent i pregunta-li com veu la situació des de 
fora, quines notícies rep de la seua gent d’allà, 
quina creu que serà la solució, com és la 
resposta de la comunitat internacional, quines 
són les represàlies per a qui no es sotmet...

Hauràs de presentar ambdós testimonis a tota 
la classe. Pots enregistrar-los amb el mòbil 
(àudio o vídeo). A més, exposa’n les semblances 
i diferències que hi trobes. Prepara’t bé perquè 
també podran preguntar-te!

Twitter? Escriu un tuit (280 caracters com a mà-
xim) amb un exemple que denote les actituds 
esmentades. Menciona el perfil del programa 
(@unahpropiaApunt) perquè puga llegir-lo!

https://goo.gl/maps/u3fgDBNGfuk
https://twitter.com/unahpropiaApunt?lang=es

