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Projecte “Espai Interreligiós”: Dossier
alumne 4rt d’ESO i Batxillerat
Activitats post-visita: algunes propostes
El Projecte “Espai Interreligiós” està concebut com una activitat que
ajudi als nens i nenes a ampliar, d’una manera visual, pràctica i
vivencial el tema de les diferents religions al món, i de la diversitat
religiosa a Catalunya.
A partir de nous elements d’anàlisi, de reflexió i de coneixement
volem complementar el treball iniciat a l’aula.
Amb les activitats post-visita, oferim un seguit de propostes pensades
per facilitar el diàleg a l’aula. Volen ser una eina de suport per ajudar
a recordar, clarificar, consolidar o aprofundir els temes tractats a
l’Espai.

El Dossier d'activitats 4rt d’ESO i Batxillerat: "Espai Interreligiós" de la
Fundació Migra Studium està subjecta a aquesta llicència de Creative
Commons.
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús
comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de
les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original. Tots
els nostres dossiers (inclusos els solucionaris) hauran de dur aquest segell
abans de ser publicats a la página web o lliurats a qui els demani.
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Activitats post-visita: índex
Activitats conjuntes
- Zona 1:
o
o
o
o

El fet religiós
Fitxa 1: Els quatre elements
Fitxa 2: El mapa de les religions
Fitxa 3: Identitats múltiples
Fitxa 4: Com actuem quan ataquen la nostra
identitat?

- Zona 2: la diversitat religiosa
o Fitxa 5: Els objectes de culte del museu de les
religions
o Fitxa 6: El miniparlament de les religions
Itineraris diferenciats
- Zona 3: Itinerari religions i prejudicis
o Fitxa 7: Prejudicis d’ara i d’abans
o Fitxa 8: Reflexionem sobre els processos
migratoris
- Zona 3: Itinerari religions i mitjans de comunicació
o Fitxa 9: Fem un dossier de premsa
o Fitxa 10: Redactem una noticia des de punts
de vista diferents
- Zona 3: Itinerari dona en les religions
o Fitxa 11: Reflexionem sobre el hijab
o Fitxa 12: Coneixem dones de diferents
religions.
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FITXA 1
Activitats: Els quatre elements
CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•

Situar els quatre elements als dins de
les diverses religions, en els seus ritus i
textos sagrats

Continguts

•

Els quatre elements com a portadors de
vida i de mort. Vida i mort uneixen a
totes les persones, la cerca del seu
sentit és comú a totes les religions

Habilitats

•
•

Observació
Memòria
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Activitats
1. A l’espai interreligiós hem fet una petita introducció als quatre
elements i a la seva significació en les cinc religions que estudiem.
Fes un cop d’ull a aquesta taula conceptual. Relaciona els blocs amb
la tercera columna.
Element

Religió

Ritus/Textos
sagrats

Aigua

Hinduisme

Bateig

Hinduisme/ Islam/

Diluvi

Budisme

universal

Cristianisme

Purificació

Cristianisme/Judaisme

Banys al riu
Ganges

Terra

Foc

Cristianisme, Judaisme,

Creació de

Islam.

l’home

Cristianisme/Islam

Enterraments

Judaisme

Incineració

Hinduisme/Budisme

Ira de Déu

Cristianisme/Judaisme/Islam

Hanukka

Cristianisme

Rih

Islam

Respiració i
meditació

Budisme
Aire

Representació
de l’Esperit
Sant

Exemple:Aigua-Cristianisme-Bateig.

3. Ara que ja hem repassat alguns dels ritus religiosos on els
elements hi tenen protagonisme, us proposem que agafeu l’element
que més us agradi i que feu un power point o un prezi per presentar
a la classe. El muntatge ha d’incloure imatges de l’element en el
nostre dia a dia, imatges en les diferents religions del món, frases
dels diferents textos sagrats i músiques religioses, significats i
atributs que s’atribueixen a l’element que heu escollit.

FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM. c/ Palau, 3, 2n 3ª. 08002 Barcelona. Tel.: 934 120 934 Email: lmontobbio@migrastudium.org,
albatarroc@migrastudium.org. Facebook: www.facebook.com/migrastudium Twitter: @MigraStudium

Fundació Migra Studium:
Projecte Espai Interreligiós
www.migrastudium.org

FITXA 2
Activitat: El mapa de les religions
CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•

•

Continguts

•
•
•

Habilitats

•
•
•

Situar algunes tradicions religioses en
un mapa del món, seguint els mateixos
criteris del mapa treballat durant la
visita.
Fer conscient la diversitat de la
presència de les tradicions religioses en
el territori de Catalunya.

Distribució geogràfica de les principals
tradicions religioses.
La diversitat religiosa dins d’una
territori.
La diversitat religiosa dins d’una
mateixa tradició.
Observació
Memòria
Coneixements geogràfics.

Activitat
El professor demana als alumnes que en un mapamundi marquin de
colors diferents les zones geogràfiques en les quals predomina una
tradició religiosa. Durant la correcció, el professor o la professora
tindrà l’ocasió de parlar de la diversitat en quant a les tradicions
religioses (convivència de religions majoritàries i de pràctiques
religioses autòctones a l’Àfrica, Amèrica Llatina etc...) i la diversitat
en el territori (presència de 30 milions de musulmans a Europa,
diversitat religiosa a la Índia etc.). Es pot intentar recordar alguna
altra tradició religiosa (com els sikhs). Aquesta activitat pot servir
també per recordar conflictes que es poden llegir als diaris, per
exemple Palestina i Israel. És important entendre que les religions de
vegades també juguen un paper social, cultural i polític.
Nota: La Fundació Migra Studium us facilitarà el mapa del món que
s’ha treballat durant la visita.
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FITXA 3
Activitat: Identitats múltiples

CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•
•
•

Continguts

•
•

Habilitats

•
•

Familiaritzar-nos amb el concepte
d’identitat múltiple.
Practicar l’empatia i el pensament
crític.
Reflexionar sobre els prejudicis que
té la societat o nosaltres mateixos
sobre certs col·lectius

Conèixer
de
primera
mà
un
testimoni que ens parla dels
prejudicis per raons identitaries.
Reflexionar i debatre sobre fins a
quin punt considerem que la
identitat és múltiple, diversa i
canviant.
Comprensió lectora i auditiva
Reflexió i pensament crític

Activitat
Recordeu l’activitat del puzzle de la identitat, que vàreu fer a Migra
Studium? Us presentem ara la Sara.
La Sara és una noia nascuda a Vic i per tant de cultura i nacionalitat
catalana. Els seus pares, però, provenen del Marroc i ella també
comparteix la cultura marroquina i àrab. La seva família i ella mateixa
són musulmans. La seva professió és treballadora social. La Sara ens
explica la seva experiència i la dificultat que es troba de vegades
perquè els altres entenguin que la seva identitat és múltiple i que té
dues cultures de referència: la catalana i la marroquina.
Visionat del vídeo “Tot un món” Identitats múltiples:
http://www.tv3.cat/videos/4561032/Identitat-multiple
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Fòrum sobre la projecció: “Tot un món” - Identitats múltiples:
1. a) Què ens explica la Sara, com se sent quan li demanen d’on
és, i tot i respondre de Vic i que ha nascut a Vic, segueixen
preguntant-li fins que diu que els seus pares són marroquins?
b) Per què creieu que passa això?
2. a)Com defineix la Sara la seva identitat?
b) Creu que una persona pot ser alhora marroquina i catalana?
c) Què en penseu vosaltres, creieu que una persona pot tenir
influències culturals diferents i sentir-se de dos o tres llocs
diferents?
3. a) Què succeeix quan la Sara diu que ha estudiat una carrera
universitària?
b) Per què creieu que li passa això?
4. Què reclama finalment la Sara?
5. a) Heu sentit dir alguna vegada la frase: “els immigrants ens
fan
perdre
la
nostra
identitat”?
b) Què en penseu d’aquesta afirmació, què voldrà dir perdre la
identitat?
6. Si haguéssiu de posicionar-vos davant de les afirmacions: “La
meva identitat, la persona que sóc, està en constant canvi” i
“La meva identitat, la persona que sóc, és força estàtica, quasi
bé no canvia” en la que el 10 és “està en constant canvi” i el 0
“no canvia gens”, on us posicionaríeu? Expliqueu per què i
parleu de les respostes amb els companys i companyes.

Nota: Si es vol fer més dinàmic es pot demanar als/les
alumnes que se situïn en una línia imaginària que va des del 0
(una de les puntes) al 10 (l’altre)
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FITXA 4
Activitat: Com actuem quan ataquen la nostra
identitat?

CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•
•
•

Continguts

•
•
•

Habilitats

•
•
•

Reflexionar sobre la importància de la
identitat per les persones: com actuen
quan ataquen una part d’aquesta?
Reflexionar sobre els prejudicis que té
la societat o nosaltres mateixos sobre
certs col·lectius
Practicar l’empatia i el pensament
crític.
La importància de la identitat i la seva
diversitat.
L’etiquetatge i els prejudicis.
La hostilitat o el tancament com a
possible resposta als atacs identitaris.

Reflexió i pensament crític
Comprensió lectora
Habilitats teatrals

Activitat
Es demana a un dels alumnes que llegeixi el segon text en veu alta
mentre la resta segueix la lectura amb el seu full.
Endevina qui ve a sopar: el Buba Diop!
1. Llegeix el text que segueix. Font: Alonso, R. I Ayala S. (2012)
(De) Construint Identitats. Una proposta educativa per treballar
identitats flexibles en el marc de la interculturalitat. Col.lecció
TAMBALI.
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“Avui hi ha un sopar a casa la Carla, que es fa amb motiu de l’arribada del Buba Diop del
Senegal. Al sopar hi participen la Mercè, el Víctor, la Carla, el Ricard i el Buba. La Carla
serveix un vinet fresquet i vermut als convidats, el Buba diu que ell no beu alcohol i que
prefereix un refresc. El Víctor se’l mira estranyat i li pregunta si realment mai veu alcohol i si
no l’ha tastat mai a la vida, i el Buba respon que no, que mai l’ha provat ni el provarà, ja que és
musulmà i la religió li prohibeix beure alcohol. El Víctor diu que no sabia que al Senegal també
hi hagués musulmans, que ho associava més als països àrabs. El Buba diu que aproximadament
el 94% de la població del Senegal són musulmans. La Carla li insisteix que el vi és molt bo i li
diu que begui, que ells no li diran a ningú. El Buba es continua negant a la invitació. El Ricard
diu a la Carla i el Víctor que són uns pesats i que no insisteixin.

Durant el primer plat, el Buba explica que en aquests moments hi ha algunes revoltes al Senegal
ja que properament hi haurà eleccions generals. La Carla pregunta si el motiu de les revoltes és
perquè la gent és pobra o perquè són analfabets i no saben com ni a qui votar. El Buba respon
que la gent es queixa de la poca transparència de les institucions del país i volen que les
eleccions es facin amb rigor. El Ricard hi afegeix que l’estat nació és un invent d’Occident
exportat a l’Àfrica i que, per tant, les eleccions generals al Senegal no tenen sentit si no es té
compte el context de les diverses ètnies, les realitats sociopolítiques, els llinatges...

Assaborint el segon plat, el Víctor pregunta al Buba si ell està d’acord que les noies
musulmanes portin vel, i hi afegeix que ell creu que aquestes són submises als marits i que això
vol dir, doncs, que els musulmans són masclistes, i per tant les dones musulmanes s’haurien
d’alliberar, tal i com han fet les dones a occident. El Buba es queda una mica parat pel to
alliçonador del Víctor. La Mercè intenta contextualitzar el tema del vel, i afirma que de fet, al
Senegal, molt poques noies musulmanes porten vel. La Carla insisteix que les dones
musulmanes s’haurien de rebel·lar i treure’s totes el vel, i diu que si a ella li fessin portar el
mocador, muntaria una gran revolució! El Víctor també insisteix amb vehemència en aquesta
línia i afegeix que li sembla que l’islam és una religió retrògrada i reaccionària. En aquest
moment el Buba es posa totalment a la defensiva i llavors afirma de forma visceral que les
dones han de portar vel. La Mercè es queda una mica parada perquè ella ha estat al Senegal i
realment allà les dones no acostumen a portar vel, i troba que el Buba ara defensa una qüestió
que no és gaire habitual en el context senegalès. La Carla pregunta al Buba si també està
d’acord amb la poligàmia. El Buba diu que sí i punt, i no vol donar més explicacions.
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Arriben els postres i el Víctor diu que al·lucina amb les respostes del senegalés i llavors li
pregunta al Buba: “Suposo que tu no deus fer el ramadà, que es una salvatjada des del punt de
vista nutricional!”. El Buba respon que sí, que ell i tota la seva família fan el ramadà, i es torna a
posar a la defensiva, ara amb una actitud força tancada i poc assertiva. El Buba està una mica tip
de sentir-se jutjat durant tot el sopar i va al bany per agafar un xic d’aire. La Carla i el Víctor
aprofiten per fer un comentari en veu baixa sobre la manera de ser tan tancada dels musulmans i
sobre la visceralitat dels africans. “Ja ho vam veure amb l’Eto’o del Barça”, diuen. El Ricard
sent el comentari i diu amb to sarcàstic “Sort de la racionalitat i l’empatia dels europeus, oi?”.
La Mercè els diu que probablement el Buba s’ha sentit atacat i ha respost amb dogmes de fe, en
comptes de fer ús de la racionalitat, ja que si ell és creient (musulmà en aquest cas) i li
qüestionen les seves creences, ell s’agafa al que diu l’Alcorà. El Ricard hi afegeix que quan
sents que la teva identitat està amenaçada et poses a la defensiva i, per tant, el Buba segurament
es deu haver sentit que atacaven algun dels seus trets identitaris i per això al final ha tingut una
actitud més hostil i menys assertiva.

El Buba torna del bany i s’adonen que s’ha fet tard i han d’anar a dormir. Acaben el sopar amb
somriures, petons i abraçades, però tots se’n van amb un gust amarg del sopar. No s’han entès,
alguna cosa ha fallat, no hi ha hagut empatia, ni escolta activa, ni assertivitat..., per què?

S’inicia un debat breu:
1. Què us ha semblat el sopar? I les actituds de les persones que
hi participen?
2. Quins prejudicis i estereotips sobre les persones musulmanes o
senegaleses apareixen durant el sopar?
3. Quina actitud ha mostrar el Buba després de les preguntes que
li han fet? Què en penseu de la seva actitud?
Escenifica el text: Es tracta de representar l’escena del sopar.
S’escullen cinc persones a les que s’assignen els rols dels personatges
del sopar. Cadascú haurà d’interpretar el personatge que li ha tocat
sense qüestionar-se si és com actuaria de veritat. Per fer-ho et
donem més informació sobre els personatges.
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Descripció dels personatges (per l’obra de teatre)

Buba: és un noi senegalès que acaba d’arribar a Barcelona. Es la primera vegada que ve
a Europa i només coneix la Mercè, ja que han treballat conjuntament amb algun projecte
al Senegal. Avui li han preparat un sopar de benvinguda amb els amics de la Mercè a
casa d’una de les amigues, la Carla. El Buba té el següent mosaic identitari: és d’ètnia
peul, però nascut i crescut en un entorn wòlof (ètnia majoritària al Senegal); parla
perfectament en polar, wòlof i francès; és musulmà practicant, i alhora porta a sobre
alguns gris-gris que el protegeixen dels esperits dolents; la seva família practica la
poligàmia, és de classe mitjana-baixa i treballa en projectes socials. Durant el sopar li
agrada parlar del seu país i dels seus trets identitaris i respondre a les preguntes que li
fan. Tanmateix, arriba un punt que algunes preguntes i qüestionaments l’ofenen i adopta
una posició a la defensiva.

Mercè: és una noia que treballa en cooperació al desenvolupament i ha estat quatre o
cinc vegades al Senegal, fent seguiment de diversos projectes. Al Senegal va conèixer el
Buba (és l’única del grup que el coneixia prèviament). És una persona molt
comprensiva i empàtica. Durant el sopar amb el Buba intenta fer de mediadora,
reforçant i contextualitzant el missatge del Buba i suggerint a la Carla i al Víctor que no
jutgin sinó que escoltin bé i entenguin. Procura que hi hagi comprensió tant per part de
l’un (el Buba) com dels altres.

Carla: és una mica superficial i no té massa criteri propi; a més, té força prejudicis
negatius envers alguns grups culturals. Tanmateix, té moltes ganes de conèixer el Buba
ja que per a ella és com un fet exòtic convidar algú a sopar d’una altra cultura tan
diferent de la seva. Durant el sopar fa preguntes totalment mediatitzades i estereotipades
i sempre es fixa en l’anècdota i no en qüestions més generals, o en les causes o en els
elements del context.
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Víctor: és molt impacient i impulsiu i té tendència a jutjar i imposar les coses. Li fa
gràcia conèixer el Buba perquè la Mercè els n’ha parlat molt, però també li generen
dubtes i un cert rebuig alguns fenòmens culturals i socials propis de l’islam que vol
preguntar al Buba.
Ricard: és estudiant d’antropologia i està molt interessat a conèixer el Buba i fer-li
moltes preguntes sobre el seu país, les seves creences, l’estructura familiar africana les
identitats ètniques etc. El Ricard és un xic partidari del relativisme cultural i no suporta
les interpretacions etnocèntriques del món. A l’hora de fer les seves preguntes i
comentaris de vegades pot semblar una mica naïf

Quan s’acaba l’obra es fan algunes preguntes als actors:
1. Em poso a la defensiva si sento que ataquen o qüestionen la
meva identitat?
2. Com us heu sentit? Carla i Víctor: heu satisfet la vostra
curiositat amb les respostes a les vostres preguntes? Buba,
t’has sentit amenaçat i/o qüestionat? Com has reaccionat
davant d’aquest sentiment?
Reflexió final: Amín Maalouf en el seu llibre Identitats que maten
afirma que: “La identitat d’una persona no és una suma de
pertinences autònomes sinó un dibuix sobre una pell tirant. N’hi ha
prou amb tocar una d’aquestes pertinences perquè vibri la persona
sencera.”
1. Què voldrà dir Maalouf amb aquesta frase? Creieu que té alguna
cosa a veure amb el que hem vist en el text?
2. Heu sentit alguna vegada que una part de la vostra identitat era
atacada? Com heu reaccionat davant de la persona o persones que
l’atacaven?
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FITXA 5
Activitat: Els objectes de culte del “Museu de les
religions”
Curs
Objectius

Continguts
Habilitats

4rt d’ESO i Batxillerat
•

•

Aprofundir en el coneixement i
l’ús de diferents objectes de culte
de
les
diferents
tradicions
religioses
Els objectes de culte

•
•
•

Memòria
Observació
Capacitat d’atenció

Activitat
Completar el quadre de doble entrada on es relacionen les diferents
religions amb els diversos objectes de culte. Falten els noms dels
objectes, i la religió a la que pertanyen.
Hi ha objectes presents en més d’una religió. Un cop omplert el
quadre, es pot obrir un diàleg amb els nens i nenes on recordarem
perquè serveixen els diferents objectes de cada religió i fer caure en
el compte que hi ha objectes que els trobem en més d’una tradició
religiosa.
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Budisme

Cristianisme

Hinduisme

Islam

Judaisme

Sikhisme

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….
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Budisme

Cristianisme

Hinduisme

Islam

Judaisme

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….
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Budisme

Cristianisme

Hinduisme

Islam

Judaisme

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….
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Budisme

Cristianisme

Hinduisme

Islam

Judaisme

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….

Nom:
………………….
FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM. c/ Palau, 3, 2n 3ª. 08002 Barcelona. Tel.: 934 120 934 Email: lmontobbio@migrastudium.org,
albatarroc@migrastudium.org. Facebook: www.facebook.com/migrastudium Twitter: @MigraStudium

Sikhisme

Fundació Migra Studium:
Projecte Espai Interreligiós
www.migrastudium.org

Budisme

Cristianisme

Hinduisme

Islam

Judaisme

Nom:

Nom:

Nom:

Nom (llibre sikh):
………………….

Nom:

Nom:
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FITXA 6
Activitat: “El miniparlament de les religions”
Curs
Objectius
Continguts
Habilitats

4rt d’ESO i Batxillerat
•
•

Comprendre, sintetitzar i
comparar informació
Pràctiques religioses

•
•
•
•
•
•

Comprensió
Expressió oral
Capacitat de síntesi
Treball en equip
Comunicació
Empatia

Activitat
Es desenvolupa com un joc de rol: es convida a representants de
diferents tradicions religioses a reunir-se i intentar organitzar un acte
a favor de la pau. Expliquen les seves creences, els seus rituals, els
objectes de culte, els llocs sagrats...
1- Treballar inicialment en grups per preparar l’exposició, dividits
en les 5 tradicions religioses diferents.
2- Crear atributs de les diverses tradicions religioses (roba,
objectes, un text, fotografies...)
3- Redactar un petit guió per grups de treball buscant cites de
cada religió que parlen de la pau.
4- Escollir el o la representant de cada grup o tradició religiosa.
5.- Exposició del treball realitzat i enregistrament de la funció.
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FITXA 7
Itinerari: Religions i prejudicis
Activitat: Prejudicis d’ara i d’abans

CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•

•
•

Continguts

•
•

Habilitats

•
•

Veure els prejudicis des de diversos
punts de vista: els que tenim sobre els
altres i els que poden o han pogut tenir
sobre nosaltres.
Familiaritzar-nos amb la idea de
paternalisme i de racisme quotidià.
Reflexionar sobre els paral·lelismes
entre les migracions espanyoles dels
anys 60-70 i les migracions actuals.
El paternalisme com a forma subtil de
racisme.
Els prejudicis i estereotips cap a les
persones nouvingudes com a quelcom
d’habitual en molts moments històrics.
Reflexió i pensament crític
Comprensió lectora
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Activitat
Llegiu aquestes dos històries i reflexioneu sobre les següents
preguntes
Text 1: (Font: Juan Goytisolo. Españolas en París, moritas en Madrid)
“En la actual temporada turística, la presencia española en Marraquech puede
difícilmente pasar inadvertida. Grupos de jóvenes y menos jóvenes, pertrechados a
menudo de todo lo necesario para su aventura "personalizada" en el desierto, pasean por
los zocos de la medina vestidos de Coronel Tapioca o exploradores de El Corte Inglés.
Pisan fuerte y recio, en una actitud de condescendencia simpática con los indígenas.
Discuten en los cafés de compras y regateos, de las maneras de eludir la invitación
aviesa de los bazaristas, de sus encuentros "casuales" con guías no oficiales, del peligro
hipotético de hipotéticos carteristas. Una amiga me refirió la irrupción de un mozo de
mil bolsillos, distribuidos en su pantalón, chaleco y gorro, en uno de los estancos más
concurridos de la plaza. Se había adelantado a la cola de los que esperaban y asestó
contundentemente a su dueño: "¡Eh, tú, dame un paquete rubio marroquí!". Me acordé
de- la frase de Borges: "Los españoles no hablan mejor que nosotros; hablan más alto".
Esta llegada masiva de nuevos ciudadanos europeos - lo somos ya, por la gracia de
Dios, desde hace 14 años- me recuerda a veces la que, a comienzos de los sesenta, se
volcó en España, ansiosa también de sol y exotismo. ¿Hablaban tal vez de nosotros
aquellos franceses y alemanes como nosotros hablamos hoy de los moros? Mientras
intentaba establecer un posible paralelo entre ambas situaciones y sus protagonistas, una
campatriota admiradora como yo, dijo, "de Marruecos y los árabes" se presentó
a saludarme en una de las terrazas a las que suelo ir al anochecer. Había seguido mi
intervención en algún acto cultural madrileño y sintonizaba, afirmó, con mis ideas y
sentimientos.
"Sí, es un país atrasado, pero me gusta. Aunque muchos digan que los moros son muy
distintos de nosotros y que no te puedes fiar de ellos, si les educas un poco, te son fieles
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y se portan bien. Figúrese que en casa tengo a una morita del norte, que habla español.
La pobre no sabía ni jota de nuestra cocina ni de nuestras costumbres, y he debido
enseñárselo todo: cómo guisar, lavar la ropa en la lavadora, servir la mesa... Si no le
dices haz esto y eso y aquello', se queda sentada en un rincón, con la fatalidad de
esagente. Pero es limpia y muy escrupulosa con el dinero de la compra. A veces me
olvido el monedero en casa y nunca me ha faltado nada ..."
La música sonaba de modo familiar en mis oídos. Aunque los emigrantes españoles de
los cincuenta y sesenta del siglo que nos deja no naufragaban en pateras ni debían
escalar cercas con torres de vigilancia y alambre de púas, sufrían no obstante de las
humillaciones del racismo cotidiano y administrativo de los países de acogida. José
Ángel Valente me recordaba hace poco que en 1955, los que llegaban a la estación de
Ginebra eran separados de los demás viajeros y desinfectados por los servicios
sanitarios suizos.
De vuelta a casa, mientras me esforzaba -empeño inútil- en poner un poco de orden en
mi biblioteca, di con el ejemplar de un manual destinado a ayudar a las sirvientas
españolas recién, llegadas a Francia así como a sus amas todavía no adiestradas en el
manejo del léxico doméstico en nuestra lengua indispensable al buen funcionamiento
del hogar. Se titula Guide bilingue ménager con el dibujo de una españolita con delantal
y cofia, impreso en París en 1964.
Por una serie de circunstancias que no vienen al caso, el apartamento en el que vivía con
Monique Lange se convir tió en otoño de 1956 en un punto de cita de numerosas
sirvientas de la región valenciana (fue el año de la helada que quemó los naranjos y, a
consecuencia de ello, millares de peones agrícolas emigraron con sus familias a la
cercana, pero culturalmente remota, Europa). Gracias al círculo de amistades de
Monique, conseguí colocar a una buena veintena de ellas a veces en familias tan ilustres
como la del etnólogo Levi-Strauss. Los domingos y días festivos, les bonnes -así
llamaban entonces las señoras francesas a sus españolas- acudían a casa, solas o con sus
maridos, y allí discutían de las virtudes y defectos de sus patronas y patrones, de sus
ritos y costumbres domésticos y extraños gustos culinarios. Un periodista aficionado al
comadreo, de los que tanto abundan ahora, hubiera podido componer un sabroso
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artículo moteado de negritas sobre las intimidades, grandezas y miserias de algunos
famosos.
Pero vuelvo al Guide bilingue ménager que el azar puso en mis manos. El manual se
divide en una serie de apartados referentes a compras, cocina, lavado, planchado,
servicio de mesa, etcétera, cuya lectura, treinta y pico años después, me supo a gloria.
Por ello me permitiré reproducir algunos párrafos del mismo para ilustración del lector
de hoy:
"Debe Vd. saber que la Española no es holgazana, sino dura al trabajo (sic) y no se
queja de él, sobre todo si se siente en confianza. No se inquiete si un día encuentra su
cocina invadida por un grupo de amigos o parientes españoles, recién llegados a Francia
sin nada para comer, ni dónde dormir... pero sobre todo no piense que tiene que
hospedar, a la fuerza, a toda España y que los Españoles son unos invasores y unos
frescos ..."
"El Español tiene el sentido del deber y no el de la reivindicación, tan querido del
Francés. En general, no se queja y acepta su condición, con esa fatalidad heredada de la
ocupación árabe".
"No intente tampoco discutir y razonar, utilizando su lógica deductiva francesa. En la
mayoría de los casos, el Español no le comprenderá, pues es más bien intuitivo".
"Con buena voluntad de las dos partes para adaptarse, para aceptar mutuamente las
diferencias de mentalidad... tendrá en su casa a una empleada española fiel, trabajadora
y alegre ..."
Tras estas generalidades sociológicas -cuyo posible parecido con las expuestas por la
buena señora sobre su "morita" sería pura coincidencia-, el manual se extiende
en consejos y explicaciones tocantes a la limpieza, el silencio, las buenas maneras, todos
los cuales merecerían una reproducción in extenso. Ante la imposibilidad de hacerlo, me
limitaré a espigar de ejemplo las reflexiones acerca de la cocina:
" El trabajo de la empleada española consistirá en hacer la cocina cotidiana y los platos
franceses más corrientes... Es necesario que en adelante aquélla se olvide de las
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costumbres españolas, muy diferentes de las nuestras, y no se acuerde de ellas sino el
día en que la familia francesa, ávida de novedad y folklore, le pedirá de (sic) hacer un
plato español típico. El francés tiene un privilegio -o una pega- con respecto a las otras
naciones: ¡tiene un hígado. Cuídelo y conserve intacto este órgano al cual (sic) nos
interesamos tanto. No querernos decir con esto que la cocina española sea incomible ni
menospreciada en Francia, ¡Lejos de nosotros tal afirmación, que sería contraria a la
realidad y a nuestros propios gustos! Pero el francés está muy orgulloso de la reputación
de su cocina y se muestra puntilloso en preservarla", etcétera. Fotocopié algunas
páginas del manual con la intención de ofrecérselas a mi simpática interlocutora
madrileña; pero no volví a verla en el café. Escuché, eso sí, varias conversaciones sobre
los moros y Marruecos. Pese a las incomodidades del viaje y altas temperaturas de la
estación, el desierto parece haber fascinado a todo el mundo (sus habitantes, mucho
menos). Pero no oí ningún comentario de mis compatriotas a la lectura de los diarios,
con titulares referentes al muro de la vergüenza de Ceuta, al naufragio de las pateras y
al baile de máscaras de los giles y gilis de Melilla Probablemente porque se trata de
sucesos y hechos acaecidos en un planeta distinto.”

Text 2: (Columna de Rosa Montero. El negro, publicada a El País
17.05.2005)
Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e
inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del
autoservicio y luego se sienta en una mesa. Entonces advierte que ha olvidado los
cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un
chico negro, probablemente subsahariano por su aspecto, se ha sentado en su lugar y
está comiendo de su bandeja. De entrada, la muchacha se siente desconcertada y
agredida; pero enseguida corrige su pensamiento y supone que el africano no está
acostumbrado al sentido de la propiedad privada y de la intimidad del europeo, o
incluso que quizá no disponga de dinero suficiente para pagarse la comida, aun siendo
ésta barata para el elevado estándar de vida de nuestros ricos países. De modo que la
chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente. A lo cual el africano
contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza a comer de la
bandeja intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita
FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM. c/ Palau, 3, 2n 3ª. 08002 Barcelona. Tel.: 934 120 934 Email: lmontobbio@migrastudium.org,
albatarroc@migrastudium.org. Facebook: www.facebook.com/migrastudium Twitter: @MigraStudium

Fundació Migra Studium:
Projecte Espai Interreligiós
www.migrastudium.org
generosidad y cortesía con el chico negro. Y así, él se toma la ensalada, ella apura la
sopa, ambos pinchan paritariamente del mismo plato de estofado hasta acabarlo y uno
da cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello trufado de múltiples sonrisas
educadas, tímidas por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por
parte de ella. Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en busca de un café. Y
entonces descubre, en la mesa vecina detrás de ella, su propio abrigo colocado sobre el
respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. Dedico esta historia deliciosa,
que además es auténtica, a todos aquellos españoles que, en el fondo, recelan de los
inmigrantes y les consideran individuos inferiores. A todas esas personas que, aun
bienintencionadas, les observan con condescendencia y paternalismo. Será mejor que
nos libremos de los prejuicios o corremos el riesgo de hacer el mismo ridículo que la
pobre alemana, que creía ser el colmo de la civilización mientras el africano, él sí
inmensamente educado, la dejaba comer de su bandeja y tal vez pensaba: "Pero qué
chiflados están los europeos".

Debat sobre els textos
1) Què tenen en comú aquests dos textos? Quina és l’actitud que
mostren la noia alemanya i la dona de Madrid envers les
persones diverses? Et sembla que és una actitud racista? Per
què?
2) Què voldrà dir l’expressió «racisme quotidià» que fa servir
Goytisolo? Coneixes la paraula «paternalisme», que vol dir ?
3) Tornem ara al: Guide bilingue ménager del text de Goytisolo.
Aquest text va ser escrit per “ajudar” els francesos que en els
anys 60-70 tenien minyones espanyoles treballant a casa seva.
Diu en algun moment alguna cosa sobre les espanyoles que
puguem considerar obertament racista i hostil? Quina sensació
et queda després de llegir les coses que hi diuen? Per què?
4) Coneixes la història de les migracions espanyoles dels anys 60
a Europa ? Quina és la imatge que, segons el text de Goytisolo,
es tenia de les espanyoles que feien de minyones a França?
Quins paral·lelismes hi trobes amb la imatge que es té a
Catalunya de les persones arribades en els últims anys ?
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FITXA 8
Itinerari: Religions i prejudicis
Activitat: Reflexionem sobre els processos migratoris

CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•

•

Conèixer les migracions espanyoles
dels anys 50, 60 i 70
Familiaritzar-nos amb els efectes de la
emigració sobre les persones
Establir
paral·lelismes
entre
les
migracions actuals i les migracions
“antigues”
Empatitzar i valoritzar els processos
migratoris
Les migracions espanyoles de mitjans
del s.XX i les migracions actuals.
Coneixement de primera mà d’històries
de migració.
Articles i documents audiovisuals.

•
•
•

Reflexió i pensament crític
Recerca i entrevista
Redacció de textos

•
•
•

Continguts

•
•

Habilitats

Activitat
1. Observa aquesta foto. Aquesta embarcació es deia « Elvira», va
sortir amb catalans, extremenys i andalusos cap a les costes de
Veneçuela al maig de 1949. Quina reflexió et provoca?
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Pots complementar l’impacte d’aquesta imatge visualitzant aquests
dos vídeos:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xl4M1
fKHBRM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UdcRt
ZJS28M
2.

Reflexionem sobre la imatge i el vídeos
-

Tenies coneixement que catalans i espanyols fa poc també
vàrem ser immigrants ?
Tens algun familiar que va passar per aquesta situació?
I avui tens algun germà, cosí, amic que ha hagut de marxar
d’aquí per trobar feina?

Escull a una persona que sàpigues que ha viscut durant un temps
a un altre país. Fes-li una petita entrevista. Algunes preguntes que
podrien sortir són :
Què va implicar deixar casa seva per marxar a un altre lloc?
Van ser durs els primers mesos?
Quina va ser la rebuda per part de la societat d’acollida?
Es va trobar amb estereotips i prejudicis cap al seu lloc d’origen i/o la
seva cultura?
El procés migratori ha suposat un canvi en la seva identitat?
Quins són els seus sentiments vers el lloc d’origen i el lloc on viu? D’on
se sent ?

Poseu en comú aquestes històries a classe. Creus que les persones
immigrants que arriben a Catalunya poden tenir sentiments
similars?
3. Feu un blog amb les vostres « Històries de Migració » perquè
tothom que vulgui pugui consultar aquestes històries extretes de les
vostres entrevistes.
Nota: Les activitats 6 i 7 es poden treballar també des de l’àrea de
Ciències Socials, Història, Imatge o Informàtica
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FITXA 9
Itinerari: Religions i mitjans de comunicació
Activitat: Fem un dossier de premsa

CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•
•
•

Continguts

•
•
•

Habilitats

•
•
•

Familiaritzar-nos amb diverses noticies
periodístiques en les que es parli de
diversitat religiosa i cultural.
Aprendre a realitzar una anàlisi crítica
del discurs de les noticies
Reflexionar sobre quina hauria de ser la
manera correcta de donar una noticia

Comparació de noticies de diversos
mitjans de comunicació que parlin
sobre diversitat.
Diàleg sobre les sensacions que ens
provoquen aquestes noticies
Anàlisi de les diferents maneres
possibles de donar una noticia i les
implicacions de fer-ho d’una manera o
un altra.
Reflexió i pensament crític
Recerca
Redacció de textos

Activitat: Fem un dossier de premsa

1. Recerca. A la redacció et demanen que facis un dossier de
premsa. Has d’escollir cinc notícies que parlin sobre les persones
immigrades a Espanya i a Catalunya. Poden ser reculls de diaris,
fragments radiofònics, o televisius. Intentem que siguin de mitjans
que tota la classe pot reconèixer (diaris, emissores, canals coneguts.)
Analitza-les críticament, i presenta el teu dossier de premsa a la resta
de la classe.
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1.b Debat sobre la recerca
•
•

Quina notícia t’ha causat més impacte de les recollides pels
companys?
Hi ha el mateix nombre de notícies positives que de negatives?
Per què creus que és així.

Feu grups de 3 o 4. Escolliu una de les notícies presentades a classe i
penseu com es podria canviar la notícia per tal que fos més objectiva,
fiable i respectés millor el “Codi Deontològic Periodístic”

2. Recerca i reflexió: Seguint amb el mateix sistema que a
l’activitat 1, passem de l’enfocament migratori a l’enfocament
religiós. Concretament volem seleccionar notícies que parlin de
l’Islam. Quantes apareixen relacionades amb la guerra, el conflicte o
el terrorisme?
Nota: En aquesta activitat poden treballar diferents matèries juntes:
socials, religió, català, castellà, audiovisuals, informàtica, tutoria
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FITXA 10
Itinerari: Religions i mitjans de comunicació
Activitat: Redactem una notícia des de punts de vista
diferents
CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•

•

•

Continguts

•

•
•
•

Habilitats

Adonar-nos de com la mateixa noticia
es pot transmetre de maneres molt
diverses segons la ideologia i els
interessos de qui l’escriu.
Familiaritzar-nos amb la realitat dels
Centres d’Internament per Estrangers

Redacció d’una noticia sobre un Centre
d’Internament per Estrangers des de
punts de vista diferents.
Recerca i debat sobre la realitat dels
CIES
Reflexió i pensament crític
Recerca
Redacció de textos

Activitat
Imaginat ara que ets un periodista. Acabes d’anar a una roda de
premsa. En el teu bloc de notes tens apuntada la següent informació:
Què: Obre un centre d’internament per a persones immigrades sense papers. Es retenen persones
immigrants que no tenen papers o no els tenen en regla. Podran ser expulsats al seu país.
On?: A la zona Franca de Barcelona.
Quan? Avui
Qui? El govern estatal recolzat per les forces de Seguretat Nacionals.
Motius: Ha d’existir un control en el nombre d’aquestes persones. Si no tenen papers hauran de tornar al
seu país.
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a. La meitat de la classe escriurà una notícia breu (10 línies) pensant
que són periodistes que treballen per a un partit d’ultra-dretes.
b. L’altra meitat escriurà una notícia breu (10 línies) pensant que són
periodistes que treballen per a una ONG que atén a persones
immigrades.
En acabar dues persones de cada meitat podran llegir els seus
redactats. De ben segur seran diferents. Ens adonem doncs de que la
informació no és objectiva. Quantes més veus coneixem, i més punts
de vista tenim, millor podrem formar la nostra opinió.
Aquest centre d’internament per a persones immigrades de Zona
Franca existeix de veritat. Busca informació sobre aquesta realitat i
comenta-la amb el professor i la classe. Tenies coneixement de la
seva existència?

Nota: Aquesta activitat es pot complementar visionant el capítol
sobre els CIEs del programa Latituds de tv3:
http://blogs.tv3.cat/latituds.php?itemid=48563

FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM. c/ Palau, 3, 2n 3ª. 08002 Barcelona. Tel.: 934 120 934 Email: lmontobbio@migrastudium.org,
albatarroc@migrastudium.org. Facebook: www.facebook.com/migrastudium Twitter: @MigraStudium

Fundació Migra Studium:
Projecte Espai Interreligiós
www.migrastudium.org

FITXA 11
Itinerari: La dona en les religions
Activitat: Reflexionem sobre el hijab

CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•
•

Visualització i reflexió al voltant d’un
audiovisual que ens planteja el tema
del hijab a l’escola.

Continguts

Habilitats

Familiaritzar-nos amb el mocador i la
seva importància en l’islam
Reflexionar sobre la idea de llibertat i
sobre com aquesta pot estar influïda
pels nostres prejudicis.

•
•

Reflexió i pensament crític
Recerca

Activitat
Visualitza aquest curt. Es tracta d’un diàleg entre la Fàtima, una
alumna, que comença les seves classes a un nou institut i la seva
tutora. Parlen sobre el vel islàmic o hijab. La breu història gira en
torn a aquesta indumentària que la Fàtima porta i la tutora vol que es
tregui. Nominat als premis Goya i guanyador de la 15ena edició del
Festival de Curtmetratges de Madrid.
http://www.youtube.com/watch?v=rPj7kSJhe88
a. Reflexiona al voltant d’aquestes preguntes i posa-les en comú amb
la resta de la classe:
-

Creus que la posició de la Fàtima està ben argumentada? Per
què?
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-

-

-

Creus que la posició de la tutora està ben argumentada? Per
què?
En un moment determinat la professora fa servir el concepte
“llibertat religiosa” per justificar que la Fàtima hauria de
treure’s el mocador. Què en penses d’això?
Què en penses del final d’aquest vídeo? En treus alguna
conclusió?
Creus que l’estètica és una part important de la nostra
identitat? El fet de vestir-se d’una manera o d’una altra ens
identifica com a persones i ens distingeix de la resta? Ens fa
particulars? Alguna vegada t’has sentit discriminat per la teva
estètica (per la roba que portaves, pels teus cabells etc.)?
Creus que el hijab, a occident, s’ha associat sovint al
masclisme? Per què? Creus que aquesta associació està
justificada?

b. Feu una breu recerca sobre la historia del mocador. Quins són els
seus orígens històrics i religiosos? Apareix en contextos no
musulmans? Quina és la importància que avui dia li atorguen les
persones musulmanes?
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FITXA 12
Itinerari: La dona en les religions
Activitat: Coneixem dones de diferents religions

CURS
Objectius

4rt d’ESO i Batxillerat
•
•

Continguts

Habilitats

Conèixer testimonis de dones de
diverses religions que ens parlen de la
seva vivència d’aquesta.
Reflexionar sobre la situació de la dona
en la religió i en la societat en general.

•

Visualització i reflexió al voltant d’un
audiovisual en el que tres dones (una
cristiana, una jueva i una musulmana)
ens parlen de les seves respectives
religions.

•

Reflexió i pensament crític.

Activitat
Escoltem ara a un grup de dones. Una jueva, una cristiana i una
musulmana queden per prendre el té al Museu d’Història de
Immigració de Catalunya per parlar de la seva dona a la societat i el
paper que cadascú té dins la seva religió.
“Avui som al Museu d'Història de la Immigració, on la Marta Gol, que
és cristiana, la Samira Hanae, musulmana, i la Katia Falicoff, de
religió jueva, han protagonitzat el diàleg "Un te i tres històries".
Totes tres han parlat dels valors, les tradicions i la cultura, i del
paper de la dona a cadascuna de les religions.”
Podeu veure el vídeo aquí:
http://www.tv3.cat/videos/3452470/Tres-histories
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- Totes tenen en comú la celebració de la fe. Parlen de diferents festes.
Apunta al menys una relacionada amb cadascuna de les religions i
busca informació sobre aquesta.
- Mentre escoltes a les dones, apunta les frases que expliquen sobre les
diferències entre homes i dones dins la religió? Comenta-les a classe.
- Trobes que aquesta desigualtat entre homes i dones només es dona a
la religió? Es produeix en més àmbits a la nostra societat?
- Pensa en exemples que hagis viscut tu, d’igualtat i desigualtat entre
homes i dones. Comparteix-los amb la resta de la classe.
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Aquest dossier ha estat realitzat per experts i professionals en
pedagogia i en ciències de les religions de forma voluntària. Esperem
que mestres i alumnes pugueu gaudir de la visita a l’Espai
Interreligiós i d’aquestes activitats.
Autors:
Berdalet, Mònica
Belloc, Isabel
Caballero, Esther
Flaquer, Jaume
Giménez, Yolanda
Melloni, Xavier
Montobbio, Bea
Montobbio, Lucia
Pons, Quim
Tarroc, Alba
Villalonga, Núria
Si voleu més informació sobre nosaltres, i sobre el projecte Espai
Interreligiós, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:
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SOLUCIONS: 4rt d’ESO i Batxillerat
Fitxa 1: Activitat relaciona columnes sobre els 4 elements:
Aigua- Hinduisme/islam/budisme- purificació
Aigua- Cristianisme/judaisme- diluvi universal
Aigua- Hinduisme- banys al riu Ganges
Terra- Cristianisme/islam – creació de l’home
Terra- Cristianisme/judaisme/islam- enterraments
Foc - Judaisme- Hanukka
Foc – Hinduisme/budisme – incineració
Foc – Cristianisme/judaisme/islam – Ira de Déu
Aire – Cristianisme – Representació de l’Esperit sant
Aire – Budisme –Respiració i meditació
Aire – Islam – Rih
Fitxa 2:
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Fitxa 3:
- Què ens explica la Sara, com se sent quan li demanen d’on és, i
tot i respondre de Vic i que ha nascut a Vic, segueixen
preguntant-li fins que diu que els seus pares són marroquins?
Diu que quan les persones descobreixen que els seus pares són
marroquins, automàticament diuen que llavors ella és
marroquina, opinió que ella no comparteix. L’adolescència sobre
tot va ser un moment de conflicte intern, i feia que es
preguntés qui era?, “qui sóc?”.
-

Per què creieu que passa això? Les persones encara es
sorprenen perquè relacionen uns trets físics amb un país i no
amb un altre. Per tant l’imaginari col·lectiu fa que pensem que
la Sara no pot ser de Vic, que hi ha d’haver una explicació al
darrere fins que troben que el seus pares són marroquins i el
cervell es queda tranquil. Hem de ser capaços d’entendre que el
físic no correspon a un país concret. Els catalans cada vegada
són més diversos.

-

Com defineix la Sara la seva identitat? Ella la defineix com una
identitat múltiple, diversa, el seu món és divers (comunitat
marroquina i catalana), no renuncia a les seves arrels del
Marroc ni tampoc a la cultura catalana.

-

Creu que una persona pot ser alhora marroquina i catalana? Sí.

-

Què en penseu vosaltres, creieu que una persona pot tenir
influències culturals diferents i sentir-se de dos o tres llocs
diferents? Resposta oberta

-

Què succeeix quan la Sara diu que ha estudiat una carrera
universitària? Diu que quan la gent sap que ha pogut estudiar
una carrera i un màster la gent es sorpren: “ostres! Que bé,
sent de pares marroquins!Ets l’excepció.Ells no deixen que les
noies estudiin.”

-

Per què creieu que li passa això? Resposta oberta

-

Què reclama finalment la Sara? No renunciar a cap de les parts
de les seves identitats.

-

Heu sentit dir alguna vegada la frase: “els immigrants ens fan
perdre la nostra identitat”? Resposta oberta. Ex: sí.

-

Què en penseu d’aquesta afirmació, què voldrà dir perdre la
identitat? Resposta oberta. Ex: les persones tenen por de que
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la diversitat faci perdre la identitat original d’aquell país. La
diversitat és font de riquesa i la barreja no ha d’anular una
identitat o una altra, la convivència, el respecte i el diàleg fan
que persones de diferents identitats puguin conviure en un
mateix espai sense deixar de ser elles mateixes.
Fitxa 4: Escenificacions i respostes a les preguntes obertes segons
la interpretació i actors.
Fitxa 5:

Budisme

Cristianisme

Hinduisme

Islam

Judaisme

x

Nom: Alcorà

x

Nom: Rosari

x

x

x

x

Nom: Llum

x

Nom: Kippà
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x

Manicor

x

x

x

x

x

Encens

x

Tefil·lin

x

Bíblia

x

x

Qubà o
Tarpux
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x

Tilaq

x

Dorje

x

Dastar

x

Thing- Shak

x

Mezuzà

x

Misbah

x

x

x

Campana
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x

x

x

Aum

x

Creu

x

Calze

x

Tal·lit

x

Hannukiya
x

Kirpan

x

x

Mala
x

Catifa
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x

Guru Granth
Sahib
Resta de fitxes: respostes obertes
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