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INTRODUCCIÓ
Minerva i Atenea ho peten a l’Edat Mitjana és el novè volum de
la col·lecció Les altes capacitats a l’escola inclusiva. Al mateix
temps, és la segona entrega de la secció de llibres de gènere ‒sàvies,
nenes i dones amb altes capacitats‒. En aquest volum, es parla sobre
dones invisibilitzades en aquesta llarga etapa de la història.
Els dos pròlegs que inicien el llibre parlen, per una banda, de les
nenes amb altes capacitats i les seves característiques, de la mà de
la doctora Carmen Trillo, psicòloga i especialista en altes capacitats.
Per una altra, s’explica el paper de la dona en aquesta etapa de la
història, l’Edat Mitjana, de la mà de la Sandra Ferrer, periodista, escriptora i gran especialista en la història del paper de les dones en la
humanitat. Aquests dos meravellosos pròlegs contextualitzen i donen
un formalisme teòric a la màgica aventura que es desenvolupa al llarg
d’aquest llibre amb Minerva i Atenea.
L’aventura té lloc en una escola on la primera mestra que va
decidir atendre un aula de nenes, la religiosa de l’ordre de les ursulines Santa Àngela Merici, vertebra l’argument d’aquesta publicació.
Minerva, Atenea i els seus pares són, com en el primer volum, els
personatges centrals, i al seu voltant es desenvolupa tota l’acció.
Aquesta vegada, les antigues sàvies i les medievals ho peten a likes.
Com, des de l’Edat Mitjana, poden rebre likes? El llibre ens ho explicarà...
Al llarg de la història també es presenten trets i característiques
pròpies de les nenes amb altes capacitats que, molt sovint, descol·loquen i aclaparen les seves famílies i elles mateixes. Són tantes les
explosions emocionals que es viuen, se senten i s’experimenten en
l’àmbit personal i familiar que les nenes que conviuen diàriament
amb elles agraeixen trobar Minerves i Atenees que flueixin emocionalment com elles. L’empatia i la comprensió ajuden a suportar millor el dia a dia de les nenes amb altes capacitats.
A la vegada, es desvetllarà el nom de grans sàvies més o menys
desconegudes en les diferents disciplines, amb la finalitat de donar-los
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veu i fer-los un lloc en aquest món que, durant molts anys, les ha
invisibilitzat.
Com a la resta d’edicions, cada capítol va acompanyat de propostes didàctiques creatives, per poder treballar la coeducació a les
aules de les nostres escoles.
Minerva i Atenea ho peten a l’Edat Mitjana és un llibre amè,
fresc, alegre i divertit que farà passar una molt bona estona als seus
lectors. A les nenes i dones amb altes capacitats les ajudarà a comprendre’s, acceptar-se i a sentir-se millor amb elles mateixes; es
tracta d’aportar un granet de sorra per ajudar-les a ser més felices.
Ningú és perfecte, tu vols ser ningú? Per què? És la imperfecció el que
ens fa més màgics i especials! Opció: sigues tu, creu en tu mateix i
en les teves idees, sent com ets i viu com et mereixes; així aconseguiràs la felicitat, no sent perfecte.
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MINERVA
Hola, soc la Minerva, una nena de vuit anys, nascuda
el mes de desembre. Em fa molta ràbia ser l’última
de la meva classe en tenir la mateixa edat que els
meus amics, però vaig néixer més tard que tots, a
l’últim més de l’any, desembre. I el que pitjor porto
és que quan ja ho he aconseguit, en Joan, que va
néixer just després del raïm, ja té un any més que jo.
Jo soc pèl-roja, menudeta, amb el cabell replet
d’ondulats tirabuixons. Els meus ullets són verds, petits i de forma
ametllada, i el meu nasset és tan arromangat que diuen que alegra la
meva cara. Tinc unes galtetes esquitxades de pigues i se’m fan uns
clotets al somriure; per això, els grans em diuen que semblo múrria i
entremaliada. Soc molt prima i més àgil que una papallona monarca,
les meves papallones preferides, perquè són de color taronja, com el
meu cabell. Soc espavilada i molt molt curiosa, però només a casa,
això sí, amb els meus pares i la meva germana Atenea de 14 anys. A
l’escola... sabeu... prefereixo no fer preguntes, perquè soc la més
petitona. Prefereixo guardar-me-les per a la mama.

ATENEA
Té catorze anys i sempre ha sigut perfecta. La noia
10, li diuen els meus papis... i jo... l’entremaliada.
Ella és alta i esvelta, però no prima com un espagueti, perquè és nedadora i competeix al club de natació del barri. Cada dia entrena a la piscina, per això
porta el cabell curt, perquè és més còmode per a
ella.
Sempre està llegint. Sempre. Investiga molt... És una estupenda
alumna, bona amiga de les seves poques amigues i amb un gran cor.
Una nena tan sensible i lluitadora contra les injustícies socials del
món que plorava hores i hores després de veure un documental, notícia o reportatge sobre qualsevol mena de desgràcia: catàstrofes
d’aviació, bombes terroristes, la fam al món, el drama dels refugiats,
la pobresa, la defensa dels animals, el maltractament a les dones...
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De compres amb Hat
―Minerva, Minerva... Escolta! Escolta! Escolta les veus de la teva
habitació! Les muses? Són elles? ―va exclamar la meva germana una
mica sorpresa.
―Vinga, germaneta, anem... a veure què ens espera... Mira,
mira, és Hatshepsut?! ―vaig expressar amb la boca tan oberta que
no se’m tancava de la sorpresa que portava al cos.
―Tinc euros! Anem a comprar! ―repetia esbojarrada i emocionada Hatshepsut.
―Però, com has arribat aquí? ―li va preguntar la meva germana,
que no sortia de la seva sorpresa.
―Vaig trobar Clio, la musa de la història, i la vaig acompanyar
fins aquí, perquè li volia comentar una cosa de Cleòpatra. Llavors,
quan es va obrir el mur, vaig veure una foto teva i li vaig demanar
permís per venir a saludar-vos. Ella em va aconseguir euros i... vull
anar amb vosaltres de compres, és així? M’ha canviat uns lingots d’or
per uns papers que diu que es diuen euros. Això és el que vosaltres
vau dir que calia, oi? ―va explicar-se Hat.
―Doncs és el dia ideal. És el cap de setmana de Carnaval. Així
que pots passar per una dona disfressada. Però... tindràs fred, amiga.
Què et sembla si li posem unes mitges i algun mallot a sota? ―em va
proposar Atenea.
―La mami té un mono sencer. És de la seva mida. El nostre li
anirà petit, segur. Aquest li quedarà fenomenal. O li demanem a Alícia
un vestit de neoprè de quan fa surf. Quedarà molt actual. O si no, li
comentem a la Mercè que ens faci un dels seus dissenys, perquè crea
uns vestits molt macos ―li vaig comentar a Atenea.
―Què dieu? De qui parleu? ―ens va preguntar Hat.
―D’unes amigues de la mami, frikis com ella ―li va respondre
Atenea.
―Frikis... és una paraula molt graciosa, noies. Sona molt bé ―va
expressar Hat somrient.
―Però... com els demanarem un vestit de neoprè o un vestit?
Amb quin motiu? ―va pensar la meva germana.
―Ho tinc! Aquests leggins de la mami i aquest jersei de coll alt.
Mitjons i unes botes. Si li van grans, li posarem uns cotons ―van dir
solucionant el problema.
―Però què són aquestes robes que m’apreten els peus? ―va preguntar Hat estranyada―. I aquests tubs que cobreixen les meves cames?
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DIBUIX amb noms per a traduir
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―Doncs són mitjons i botes ―li va respondre Atenea.
―Doncs estan molt bé aquests invents, noies ―va opinar Hat sorpresa―. Bé, anem a això de les compres, o no?
―Ara que ja t’hem tunejat, ja podem marxar. Nosaltres ens posarem una disfressa i així estarem totes estupendes.
―Preparades per a unes bones compres? ―els vaig preguntar.
―Jo ja tinc els papers que es diuen euros i estic preparada.
Però... segur que aquests petits papirs valen com els lingots d’or?
―es qüestionava Hat.
―Fes-nos cas, amiga. Anem. Atenea, tanca tu la porta, que ets
la mestressa de les claus ―li vaig recordar a la meva germana.
Així va ser com va començar la primera aventura de Hat al segle
XXI. Òndia, quina emoció! I nosaltres dues amb ella!
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Geolocalització
Series capaç de crear un codi QR en el que s’indiqués la localització exacta d’on habitava Hatshepsut? Genera un petit itinerari
d’una excursió incloent el timing de les visites del dia i la destinació
final d’on, en la seva època, l’hauríem trobat. Què és ara el seu antic
palau?
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Regnant
De cop i volta, Atenea, en tancar la porta de casa, escolta unes
veus. Treu el cap i... Quina sorpresa! Reines i més reines es passejaven pel menjador. Allò era una bogeria bàrbara.
―Ai la mare! ―escoltem Hat i jo des de l’ascensor.
―Germaneta, tot bé? ―li vaig preguntar.
―Veniu, veniu, que tenim companyia, noies ―va respondre Atenea.
―Com dius? No t’entenc... ratolins, paneroles, formigues, papallones que han sortit dels capolls dels cucs de seda? ―li vaig contestar
en to bromista.
―No pot ser. Estic escoltant les veus de Dido, reina de Cartago,
de Zenòbia, reina de Palmira, de Gal·la Placídia, princesa romana, i
de Baddo, reina visigoda. És impossible, perquè les vaig deixar reunides en un consell de reines. No entenc res... ―comentava Hat.
―Jo sí que no entenc res, amiga. Anem cap a dins a investigar
―vaig suggerir.
―Sí, sí. Per cert, aquesta màquina, amb aquests botons que té
una porta... això que dius atensor... què és? ―em va preguntar estranyada, mentre tornàvem a casa a descobrir què estava succeint.
―És un ascensor. És un aparell que et puja i baixa d’una construcció. És com si tu, dins del teu temple, tinguessis diverses plantes.
En lloc de pujar i baixar per les escales, existeixen aquests aparells
que funcionen amb electricitat i et permeten pujar i baixar sense
cansar-te ―li vaig contestar.
―Oh... Que bé viviu! Quantes comoditats! ―es va sorprendre Hat.
―Noies, què feu aquí? Com heu arribat al futur? ―els va preguntar bocabadada la reina d’Egipte.
―Et vam seguir, amiga. Estàvem frisoses... i hem vingut a investigar el teu secret ―va respondre Dido.
―I... quin secretàs, eh! ―va comentar la Gal·la Placídia.
―On estem? El futur segur... estarem a l’any 780 o 800, com a
poc ―va expressar Baddo.
―Al 2020, reina Baddo, si no m’equivoco de personatge ―va intervenir Atenea.
―Ui, no pot ser. No t’hem entès correctament. És impossible
―va exposar Zenòbia.
―Doncs és veritat verdadera. La meva germana no us ha enganyat. Estem a l’any 2020, al febrer. I és Carnaval. Així que... sembleu
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dones disfressades. Anem totes al centre comercial que li vam prometre a Hat. Vinga, noies, que no ens tanquin.
―Espereu, espereu, si us plau ―s’escoltava des de lluny―. Estic
aquí. No em deixeu.
―Qui ets? ―vaig preguntar.
―Soc la Ban Zhao, una escriptora i historiadora de la Xina ―va
contestar.
―Però, tu no ets reina? No són totes reines, elles? ―li vaig dir.
―Jo escric les històries que elles m’expliquen. Soc la que escriu
amb tinta les seves vides, perquè la gent ho pugui aprendre i conèixer
―em va dir.
―Però si ningú sap xinès. Qui ho entendrà? ―vaig preguntar.
―No ho sé, algú del meu país ho aprendrà, segur ―va contestar
somrient―. Però jo m’ho passo bé perquè adoro la història.
―Jo sí que soc una reina i ella una emperadriu! ―deien noves
veus.
―Seondeok de Silla, reina de Corea, i Jingu, emperadriu del Japó
―les va reconèixer la meva intel·ligent germana.
―Som les últimes. Ningú més es va animar ―van informar.
―Aquí, aquí. Wu Zetian, emperadriu de la Xina. Jo sí que soc
l’última. Després de creuar el papir, es va tancar una clau i va desaparèixer. Ningú més s’ha pogut colar a través d’ell ―va explicar acalorada i feliç d’haver-ho aconseguit.
―Visca, Wu, i benvinguda a l’any 2020. Ara ens n’anem de compres i a gaudir del Carnaval ―la vaig animar.
―De què? ―van preguntar vàries de les reines.
―De camí al centre comercial us ho explicarem, noies. Vosaltres
tranquil·les que avui no cantareu. Esteu al millor moment... al Carnaval. Que visqui el dia de les disfresses! ―les vam aplaudir Atenea
i jo.
―Hem de cantar? I... si venim un altre dia? ―va sol·licitar Seondeok.
―No, no, és una manera de parlar... no et preocupis, que no s’ha
de cantar. Però si et ve de gust, canta, que no passa res, reina ―la
vaig tranquil·litzar.
―Doncs són una mica estranys els humans de l’any 2020 ―anaven dient algunes d’elles mentre les altres assentien.
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No donaven crèdit de res... els carrers, els cotxes, els telèfons
mòbils, els cotxets de bebè, els semàfors, les botigues. Tot era tan
estrany i divertit. No podien deixar de mirar a banda i banda dels
racons dels carrers, perquè qualsevol detall els fascinava. La meva
germana i jo ens partíem de riure en veure com al·lucinaven amb
absolutament tot. Atenea tenia un mòbil de la mami i va començar a
fer selfies amb ella i amb mi amb cada una d’elles. No assimilaven
tanta modernitat i tanta tecnologia... És meravellós veure com ha
evolucionat el món des dels ulls dels primers humans que van formar
part d’ell!

26

Biocontes reals digitalitzats
Crea una revista digital en la qual s’inclogui la biografia de reines
de la història antiga. Però hauràs d’adaptar el teu llenguatge, perquè
aquest document serà per explicar la seva vida a nens i nenes petits.
Quin súper repte! A la part inicial o final del document, has d’incloure
una línia del temps per ubicar-les a la seva època.
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Una gran mestra
―Noies, noies, amunt, que ens n’anem. Ens espera un avió ―van
exclamar, el papi i la mami―. Verona ens espera, petites. Amunt que
les maletes ja estan fetes.
―Verona, a Itàlia. Santa Àngela de Merici havia nascut a prop de
Verona, i va ser la primera monja ursulina que va decidir instruir i fer
classes a nenes ―va explicar Atenea mig adormida.
―Doncs anem a veure la seva ciutat natal, Desenzano de Garda
―ens va sorprendre la mami.
―Halaaaa! Que guayyyyy! Gràcies papi i mami! ―I els vam abraçar amb força.
Ens esperava un taxi a la porta de casa per portar-nos a l’aeroport. Era tan d’hora que vam dormir durant tot el vol. En arribar a
Verona, vam llogar un cotxe per traslladar-nos a la localitat de Desenzano de Garda. Un cop a l’hotel, vam anar directes a la Piazza Malvezzi, a visitar l’estàtua d’aquesta gran senyora.
―Minerva, Minerva. Aquesta és Urània. Està darrere de l’estàtua. Estic segura ―em va dir Atenea.
―No pot ser, germaneta. Ai, la mare... mira l’estàtua, ens està
mirant. Ha abaixat el cap i mou la seva vara. Ens està dient que ens
apropem a ella. Fixa’t, que ens crida ―li vaig comentar una mica
espantada.
―Noies, noies, acaba d’aparèixer a les nostres mans aquest pergamí i una brisa ens empeny a tots cap a l’estààààààtuaaaa! ―va
exclamar el papi una mica tremolós.
―Estem dins de l’estàtua? ―va preguntar la mami sense sortir
de la sorpresa.
―Mami, tanca la boca. Sí, estem dins de l’estàtua. Nosaltres estem acostumades a aquestes mogudes, per això ens quedem tan amples ―li vaig dir tan tranquil·lament.
―Això, això... és... al·lucinant, noies. A la nostra edat i viure
aventures de màgia, com si fos un conte de nens... quin al·lucini,
noies. Gràcies, filles ―ens va correspondre el papi.
―Hola família, soc Àngela de Merici i volia donar-vos personalment la benvinguda. Volia mostrar-vos l’espai de l’Edat Mitjana i presentar-vos a les sàvies que corren per aquí. Jo vaig crear aquesta
escola i en cada aula treballen dones de diferents disciplines. Primer,
hem de passar uns túnels per accedir al col·legi que jo mateixa
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dirigeixo. Travesseu la porta i endavant. Sigueu benvinguts i benvingudes a la meva llar, família ―es va presentar Àngela.
―Moooltes gràcies, és un plaer conèixer-te. Abans que se’ns
oblidi, ens permets una selfie amb tu? Així ja et tenim per al nostre
blog. Ara mateix pujo la foto, escriuré la teva informació i t’ho ensenyo, et sembla bé? ―li va deixar anar de cop Atenea.
―Maca, no et comprenc. Però això de la selfie sona graciós.
Vinga, anem. Andiamo, ragazze! ―es va animar Àngela.
―Tu et poses al mig, entre les dues ―la vaig informar.
―A les teves ordres, petita. Selfie, es deia? Doncs ens hi posem
―es va deixar portar Àngela per l’emoció.
―Mira el rectangle i somriu, amiga ―li va explicar Atenea―.
Una, dues i tres... vinga, noies: Selfiiiie! ―vam exclamar a l’uníson
seguint el crit de guerra de l’Atenea.
―Bravo, estem bellíssimes. Dona un cop d’ull, Àngela. Hem quedat genial ―li va mostrar Atenea.
―Òndia, però si som nosaltres. Com ho has fet? ―es va sorprendre Àngela.
―Per cert, noies, l’Institut d’Estudis Catalans recull el neologisme selfie ―ens va explicar, la mami.
―Immortalitzar un instant de la vida es diu selfie en modern,
família? ―va preguntar Àngela amb curiositat.
―No, és una fotografia, o un retrat, si surten persones. Però
quan et fas un autoretrat es denomina selfie, que ve de l’anglès, self,
que significa ‘a tu mateix’ ―va aclarir el papi, que encara no havia
obert la boca en tota l’estona. Semblava el senyor mut, només mirava
amb els dos ulls com plats.
―Mai te n’aniràs al llit sense saber una cosa més. Els podré dir a
les meves alumnes que al futur potser les màquines faran de miralls
i que els reflexos dels miralls es podran convertir en una imatge congelada que quedi per sempre. Ai, crec que és molt complicada la
meva explicació... li donaré voltes per dir-ho d’una manera més fàcil
―va intervenir Àngela―. En fi, comencem la visita, família?
―Sí, sí! ―vam exclamar tots.
―Doncs anem ―va concloure Àngela.
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Mestrejant
Avui s’invertirà la classe i els alumnes hauran d’ensenyar i donar
classe als seus mestres. De manera individual o en grup, s’haurà d’explicar als docents, que habitualment ens ensenyen, els jocs de taula
preferits dels alumes. Llavors, els mestres hauran de prendre apunts
de les explicacions. Si hi ha nens o nenes que comparteixen joc, ho
faran en equip. En acabar totes les exposicions, hi haurà sessió de
racons per jugar.
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