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INTRODUCCIÓ
Les blogaventures de Minerva i Atenea #Dones #Història és el sisè
volum de la sèrie Les altes capacitats a l’escola inclusiva. El llibre va
arrencar del projecte "La Historia Completada", un treball inclusiu i
innovador de la mà de Violeta Agudín Garzón i Teresa Muñoz Guerra,
en el projecte Betamind.
Aquest llibre se centra en el desenvolupament del perfil femení
amb altes capacitats i les seves característiques; es treballa i es dibuixa a través de les dues protagonistes de la història: Minerva i Atenea.
La dona, des de la infància, opta per passar desapercebuda, amagar el seu coneixement, i així sentir-se acceptada i adaptada a la
societat. Així, assegura els èxits i la seva posició en el món que l’envolta i no es queda apartada ni fora de la seva microsocietat. Prefereix passar inadvertida, que donar a conèixer tot el que sap i les seves
inquietuds personals. Es tracta d’un camuflatge social; és la principal
diferència entre homes i dones amb altes capacitats.
Aquest volum també vol ser un manual on els referents culturals
i intel·lectuals siguin les dones. D’aquesta manera, les nenes podran
trobar-se i sentir-se reflectides davant de models del seu gènere que
han sigut capaces de trobar el seu camí i el seu lloc en el nostre món.
És a dir, es tracta de col·laborar per aportar un material que ajudi a
les nostres nenes a creure que poden convertir-se en enginyeres, químiques, astrònomes, filòsofes, líders polítics, matemàtiques o astronautes. En altres paraules, els oficis no són de dones o d’homes, sinó
de bons professionals, independentment del seu gènere.
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Totes aquestes aventures van acompanyades de recursos didàctics diversos, descarregables des de la pàgina web de l’editorial: un
joc de preguntes i un Qui és Qui. A més, a cada capítol s’incorporen
propostes sobre les disciplines de les protagonistes de cada civilització, aportant material d’enriquiment curricular per treballar la coeducació a l’aula.
Aquest és el primer volum del blog de llibres de gènere i altes
capacitats, que comença a la prehistòria i finalitza a l’Imperi Romà;
tot i que cal comentar que hem colat “una gènia” de la música més
contemporània, Nannerl Mozart, que es troba amb Santa Cecília i la
musa de la música, Polímnia.
El nostre objectiu és descobrir i donar a conèixer que tant les
dones com els homes tenim els mateixos drets a la societat de manera
equitativa i justa. Sally M. Reis (1986) ho va dir: «no es pot canviar
allò que no es reconeix».
A tall de conclusió, es tracta d’explicar com són les nenes, noies
i dones amb altes capacitats i, a la vegada, mostrar referents femenins per poder treballar a l‘aula inclusiva; a més, amb unes protagonistes especials: Minerva i Atenea dues nenes que ens faran pensar i
reflexionar. A més, també ens plantejaran dilemes davant de situacions on el més important és la intel·ligència emocional i social. Es
tracta d’un manual molt complet que pretén fer un pas endavant des
de diferents dimensions.
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Minerva
Hola, em dic Minerva; tinc sis anys i vaig néixer el mes de desembre.
Soc la petitona. Em fa molta ràbia ser l’última de la classe en tenir
la mateixa edat que els meus amics, però vaig néixer més tard que
ells, en el darrer mes de l’any, desembre. M’empipa molt que quan
ja ho he aconseguit, en Joan, que va néixer just després de les campanades, ja té un any més que jo! Quin avorriment! El que més
m’amoïna de tot és que no m’ha caigut cap dent! I… per què no em
cauen? M’hauré portat massa malament… –és cert que soc una mica
trapella– i el Ratolí Pérez s’ha enfadat amb mi? Quan em cauran???
Que em caigui una dent! Que em caigui una dent! Que em caigui una
dent! D’acord, paro de queixar-me… De ben segur, un dia em caurà
la primera, després la segona… fins que totes les meves dentetes de
llet formaran part del magatzem del senyor rosegador Pérez; faré cas
a la mama i la creuré, perquè les mames sempre tenen raó.
Jo soc pèl-roja, menudeta, amb el cabell ple de divertits i entremaliats tirabuixons. Tinc els ulls verds, petitons i de forma ametllada,
i el meu nassarró és arromangat, tant que diuen que alegra l’expressió de la meva cara. Les meves galtones s’amaguen darrere les trapelles piguetes i quan somric se’m fan uns clotets de l’hermosura,
que… es veu que faig molta gràcia. Els grans diuen que tinc una cara
de múrria i tremenda. Soc molt menuda i tan àgil com una papallona
monarca, les meves papallones preferides, perquè són de color taronja, com els meus rinxolets. Soc espavilada i moooolt molt curiosa,
però només pregunto a casa: amb el papa i la mama o la meva germana Atenea, de 12 anys. A escola… prefereixo no fer preguntes,
perquè sóc la més petiteta. Aquí us ensenyo algunes converses entre
la meva mami i jo.
―Mami, si jo no li dic a la meva llengua que es mogui quan parlo,
i quan jo l’estiro amb els dits no es mou… què està passant? per què
a mi no m’obeeix? No soc jo qui dona les ordres al meu cos?
―Què dius, ara? Au, va pren-te la llet, que tens la revisió dels sis
anys i arribem tard al metge ―va respondre la mama.
―Però mama, si jo he de caminar, qui li explica a les meves cames que es moguin? Tenim un ordinador que dona ordres al nostre cos
sense demanar-nos permís? Però, i si la càmera de l’ordinador es
queda sense bateria, no veu un forat del carrer i caic? Aquesta càmera
porta ulleres o lentilles?
17

La mama m’explica que als quatre anys li preguntava per què ens
movem, qui dona les ordres a les cames per tal que caminin, o a la
llengua per parlar. Als cinc anys no entenia per què no existien les
xifres en majúscula. No comprenia per què els nombres no tenien la
mateixa categoria que les lletres. M’indignava que les lletres tinguessin majúscules i les xifres, no. Quina gran injustícia! Així m’ho explica
la mama. I ens pixem de riure les dues, quan en parlem.
Algunes altres coses que em passen o em preocupen són… ufff…
unes quantes… n’hi ha una bona colla. Per exemple, no suporto que
la meva mestra em renyi i em castigui quan la majoria no hem fet
res. Tampoc m’agrada que un nen hagi de refugiar-se a un altre país
i abandonar casa seva perquè allà hi ha una guerra. Per què un innocent ha de deixar la seva casa per por a ser bombardejat? Quina pena!
És molt trist, això no hauria de succeir! Per què els nens que no tenen
diners han de demanar-ne al carrer, passar fred i quedar-se sense
poder menjar? Por què bebès de països del tercer món tenen la panxona tan inflada i estan envoltats de mosques, però sempre riuen tot
i la desgràcia de vida que els toca viure? Per què el cicle de la vida,
com diuen a El Rey León, és tan injust i hem de morir-nos? Per què
ens fem grans i quan som avis ens fa mal tot el cos? Per què hi ha
terratrèmols? Per què hi ha volcans que entren en erupció i maten a
la gent amb la seva lava? Per què hi ha persones que tiren bombes?
Per què hi ha persones infelices que estan sempre enfadades i fan
que se sentin malament tots els del seu voltant? Però es que la vida
és dura i injusta, com diu la meva mama. Jo soc massa petita per
trobar respostes a aquestes preguntes. Ja sé que només tinc sis anys
i que hi ha coses que els petits no sabem o no podem preguntar… o
almenys això diuen els grans… però quan a mi m’expliquen una cosa,
la puc entendre… Aleshores, per què? Una tarda estava al cinema i, a
la pantalla, va aparèixer un anunci que deia: «Si no estàs aquí, no
existeixes». Uf, com em vaig enrabiar… però molt! Quina gran mentida! I li vaig dir a la mama:
―Mama, això no és veritat! És injust que al cine diguin coses que
no són certes. Jo existeixo i no estic pas a la pantalla!
Doncs aquesta soc jo, Minerva. Petita i menuda, curiosa, simpàtica, alegre i molt graciosa, segons diuen el papa i la mama. Altres
familiars i adults que em coneixen, em comenten:
―De ben segur que els teus pares mai estan avorrits, perquè sempre tens una pregunta divertida i ocurrent per a cada ocasió, noieta.
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―Quanta raó teniu! ―responen els meus pares pixant-se de
riure―. Jo… jo no entenc per què ho diuen…
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Lucy
Estàvem a Etiòpia, a la capital, Adís Abeba. Ens va rebre un homínid que portava un collaret, del qual en penjava un nom: Lucy.
Quina emoció! Quina passada! Clio ens va explicar de qui es tractava:
ella era Lucy, com havíem llegit en el seu nom. Era la primera dona
de la nostra història que es coneix. Caram!
―Noies, benvingudes a Adís Abeba. Lucy, aquest conjunt de restes de la primera homínida de la humanitat, us saluda ―va dir Clio.
―La primera senyora, oi? ―vaig deduir.
―Sí germaneta… Ben pensat! Penses rebé! Mai deixes de sorprendre’m, bonica! ―em va felicitar Atenea.
―Ella és Lucy, que va rebre aquest nom perquè el seu descobridor, en Donald Johanson, mentre analitzava els seus ossos, escoltava
una cançó dels Beatles, intitulada Lucy in the sky with Diamonds. I
va decidir, juntament amb els membres del seu equip, anomenar-la
així. Us somriu! Que simpàtica! Per què no xoques els cinc amb ella?
―va comentar Clio.
―Xupi! ―em vaig animar―. Lucy no m’entén! Germaneta, xoca
els cinc amb mi, que Lucy ens vegi, i després que ho repeteixi. Mira,
mira… s’apropa. Sí! Ho ha fet! Ho hem aconseguit! Ves en compte, no
tan fort, Lucy, que podries trencar-te! Atenea, li ha molat molt! Ara
piquem de mans! Visca, Lucy! Ara amb les dues mans! Que divertida
és Lucy!
―Lucy, apropa’t, que ens farem un selfie amb la tauleta ―la va
convidar Atenea―. Tu seràs la presidenta d’honor del meu blog de
senyores. Ets la primera dona! ―li va comentar Atenea―. Minerva,
Lucy somriu! Està contenta! Li agrada la fotografia i se sent guapa i
preciosa!
―Què són un Homo Sapiens, un home de Neanderthal…? Es diu
així als senyors de la prehistòria, no? ―vaig preguntar.
―Ella és un Australopithecus afarensis ―va respondre Clio.
―Apa, que estrany és aquest nom ―li vaig contestar.
―Té una antiguitat de 3,2 milions d’anys. Va ser descoberta
l’any 1974. Si ara estem al 2018, quants anys fa que la van descobrir?
―em va preguntar Clio.
―Uns 18, no? Uhmmm… del 1974 al 2000… en van… ―vaig pensar
en veu alta.
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―Vint-i-sis. Va respondre Atenea. Vint-i-sis més divuit quarantaquatre. Fa quaranta-quatre anys que la van descobrir ―va resoldre
Atenea.
―Visca, noies! ―ens va felicitar Clio.
―Quants anys té Lucy? ―vaig preguntar.
―Prop de 20 anys, havia sigut mama i mesurava, 1 metre i 27
centímetres ―va explicar-nos Clio.
―Com ho saps? ―li vaig preguntar sorpresa.
―Perquè els científics la van analitzar molt bé ―va respondre
Atenea.
―Exacte, Atenea ―va afirmar Clio.
―Com se sabia que no era simi? ―va demanar Atenea.
―Perquè, segons l’estructura del cos, es va deduir que era bípeda, que caminava sobre les dues cames, i no a quatre potes.
Aquesta va ser la raó principal ―va aclarir Clio.
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De sobte, el pergamí va tornar a aparèixer. El sostenia Clio. I,
com si res, d’un llapis invisible en brotaren dibuixos i més dibuixos.
Quanta màgia!
―És un riu, Atenea. Ha de ser el Tigre ―vaig dir.
―El Tigris, germaneta. Un dels rius més importants de la cultura
babilònica ―m’explicava Atenea.
―Aquest altre riu, Atenea, quin serà? ―li va preguntar Clio.
―L’Èufrates. Són els dos rius de Mesopotàmia, d’on van sorgir
importants civilitzacions anteriors a l’Antic Egipte ―va contestar la
meva germana.
―Bravíssim, Atenea! ―la va felicitar la musa de la història.
―Què van fer els senyors mesopotàmics? ―vaig preguntar sense
saber si deia bé aquella paraula tan rara.
―Una escriptura anomenada cuneïforme ―va respondre Clio.
―També tenien molts déus com els grecs, els romans i els egipcis
―va afegir Clio.
―Com es deien els seus déus? ―vaig tafanejar.
Inanna Ishtar, Enil, Ea, Marduk… ―em va respondre Clio.
«Quins noms tan rars i lletjots!», vaig pensar.
Lucy va veure les ganyotes que jo feia i m’imitava. Que graciosa
que era. Atenea la va retratar amb la tauleta. Així tindríem un record
seu, del primer homínid femení mentre fa ganyotes! Suposo que no
parlava el nostre idioma, però ella ens entenia. Ens ho vam passar
pipa jugant juntes. Que salada i ocurrent era Lucy!

35

El descobriment de les restes de la primera homínida, Lucy, va
tenir una gran repercussió a l’àmbit de l’arqueologia.
Repte de Minerva i Atenea: Existeixen coves o jaciments prehistòrics a Catalunya? I a la resta d’Espanya? Necessiten la vostra ajuda
per explorar i investigar-ho. Caldria un mapa de la Península Ibèrica
per tal de localitzar les ubicacions d’aquests llocs.

Podeu crear el vostre itinerari de viatge indicant la màxima informació sobre la ubicació de cada jaciment: comunitat autònoma,
província, comarca, ciutat o poble on estiguin situades les coves o
restes prehistòriques. Indiqueu també el nombre de quilòmetres des
de casa vostra, en cas que volguéssiu visitar-les.
La presentació d’aquesta investigació pot ser digital o manual, i
en el format que decidiu.

36

