EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Imagina una llarga desfilada

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:
>8 anys.

Intenció educativa:
• Valorar el nivell de desequilibri en la distribució
dels recursos entre totes les
persones del món.
• Identificar el nostre
nivell de riquesa/pobresa
econòmica respecte a la
resta del món.
Resum: Mitjançant un conte
il•lustrem la distribució injusta de la riquesa mundial. Es
tracta d’una desfilada de tota
la humanitat on a partir de
l’alçada ens adonem del nivell
de riquesa de cada persona. Al
final en fem una representació
gràfica en un mural per tal
d’ubicar-nos-hi a nosaltres i
prendre consciència del nostre
nivell de riquesa respecte a la
totalitat de persones del món.
Temps: 1,5 h.
Tipus: Interior. Tranquil•la
Grup: De 8 a 40 participants.
En gran grup.

Material:
Paper d’embalar i colors.

Font: Text de Christian Aid/Intermón.
Activitat adaptada de L’alternativa del
joc II(“6.21). Seminario de Educació
para la Paz APDH. La Catarata.

Desenvolupament

• Llegiu la història per a tot el grup. Els podeu demanar que s’estirin i tanquin els ulls per facilitar-los imaginar la desfilada.

Imagina un món en què la talla de cada un és proporcional als seus ingressos. Suposem que tu
guanyes més que la mitjana en un estat ric, això et donaria una alçada d’1,73 metres.
Avui és un dia especial. Ets el comentarista d’una gegantesca desfilada de la totalitat de les
persones que vivim al món. La desfilada està organitzada de forma que tots i totes haurem passat
davant teu en UNA HORA. La desfilada acaba de començar, tothom ha començat a moure’s. Ara et
toca a tu fer els comentaris.
Però, realment ha començat?... Segueixo sense veure res... Perdó, sí! Sembla increïble... milers i
milers d’éssers més petits que formigues, que patinen per sobre els meus peus... No puc distingir qui
són.
...Fa 10 minuts que desfilem. Ara almenys puc veure gent, però els que desfilen no superen l’alçada
d’una cigarreta... camperols, indis que van sobre carros estirats per mules... dones africanes que
transporten els nens a l’esquena i el que semblen didals plens d’aigua sobre els seus caps. També hi
ha xinesos, birmans, haitians. De tots els colors i nacionalitats.
... Segueixen i segueixen apareixent... ja han passat vint minuts... trenta... o sigui, que ja ha desfilat la meitat de la població del planeta i encara no ha passat cap d’ells d’una talla que superi els
set centímetres i mig.
Creia que hauria d’esperar força estona abans de veure gent de la meva alçada..., però han passat
quaranta minuts i els més alts m’arriben als genolls. Veig soldats del Paraguai, i secretaris de
l’Índia, amb grans llibres de comptabilitat sota els braços, però nans encara.
Ja només queden 10 minuts i em comença a envair la preocupació, no acabarem a temps. No
obstant, ara las cares són més familiars, almenys. Veig pensionistes de Madrid, alguns aprenents
d’enginyeria de Bilbao i, una mica més tard treballadors de comerços, a temps parcial, de Barcelona. Però no tenen més d’un metre d’alçada.
... Queden cinc minuts i, per fi, sembla que arriba la gent de la meva talla, mestres d’escola, gerents de botigues i comerços, treballadors governamentals de rang inferior, agents d’assegurances.
El següent grup sembla de més nivell. Molts nord-americans i europeus. Superintendents de fàbriques, directors de departaments, potser. Em sembla que passen del metro setanta centímetres.
I ara, què passa? Cada cop són més alts! Aquell comptable deu mesurar almenys quatre metros i
mig. És sensacional! Terratinents del Brasil, directors d’empreses molt ben vestits... i una talla de,
segurament, sis o nou metres.
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Ara puc veure algunes cares famoses... sí... es tracta del príncep Carles d’Anglaterra, contant el
barret que porta, deu mesurar uns 36 metres. I ara en Beckham, un enorme gegant que sembla que
caure de l’alçada d’una torre.
Hem entrat en el darrer minut, en el minut cinquanta nou. Necessito uns prismàtics. Aquests xeics
àrabs del petroli són realment sorprenents. Superen de llarg els nou-cents metres... Em sembla que
allà dalt neva!
Els darrers segons. Aquí hi ha tots els milionaris. Sembla que arriben a alçades de quilòmetres i
quilòmetres. Absolutament inesperat!
De sobte, l’horitzó sembla que s’ennegreix... un gran núvol negre ocupa el meu camp de visió...
Atenció! Déu meu... es tracta del peu del Rockefeller!
• Dibuixeu la desfilada en un mural amb sis metres de paper d’embalar (cada metre representa 10
minuts de la desfilada).
• Identifiqueu en quin punt de la desfilada estaríeu cada membre del vostre grup.
• Posada en comú i avaluació.

Valoració i conclusions

Què en penseu, d’aquesta desfilada? Què és el que més us en crida l’atenció? Us sorprèn el lloc i
l’alçada que teniu vosaltres? Quines conclusions en traieu?

Propostes d’acció

Creieu que sou més aviat rics o pobres? Amb quin dels tres grups de l’activitat us identifiqueu? Per
ajudar a respondre la pregunta, entreu al web http://www.globalrichlist.com/ i indiqueu en euros quin és
el vostre salari anual o el dels vostres pares, i sabreu el grau de riquesa que teniu respecte a la població
mundial. L’objectiu d’aquesta web és que la gent del nord s’adoni de la riquesa que té i la comparteixi
més. La proposta d’acció d’aquesta activitat és, per tant, que compartiu una petita part dels vostres
ingressos amb gent més necessitada. També és interessant que sensiblitzeu el vostre entorn compartint-hi
aquesta informació.
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