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Sempre havia volgut que passés això! 
Somiava que érem tots a casa. Jo sense haver 
d’anar a escola, els pares sense sortir per anar 
a treballar, els avis sense tants compromisos. 
Tot i que m’encanta sortir a passejar per la 
ciutat en el taxi de l’àvia...
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Sempre havia volgut que passés això! 
Però, ara que passa, és tot tan rar!  
Els adults estan estranys, parlen en veu 
baixa sobre coses que no puc sentir.  
No ens visita ningú. Sempre estem 
posant-nos desinfectant i rentant-nos 
les mans. Crec que casa meva no ha 
estat mai tan neta!
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Quan algú surt a comprar menjar, es disfressa amb 
mascareta i guants. Ens estan envaint o ja és carnaval?  
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Vull sortir de casa! és un conte de la sèrie Sense nom, de la col·lecció Contes 

per pensar, que inclou llibres per aprendre a pensar, entendre el món i 

conviure. Aquesta sèrie, que s’engloba en el moviment FILOSOFIA LÚDICA, 

forma part d’una proposta de literatura filosòfica per a la infància i recull 

històries d’un nen que comença adonar-se de diverses coses relacionades 

amb si mateix i amb el seu entorn.

Aquest conte va ser escrit durant la primera onada de la pandèmia del 2020 

a Catalunya. El canvi en les pautes cognitives, emocionals, socials, culturals 

i relacionals provocat pel confinament i la nova normalitat cal que sigui 

explorat per la infància. El protagonista, inspirat en criatures reals, planteja 

les seves hipòtesis i fantasies sobre el que passa i ens mostra clarament la 

necessitat de dialogar amb les criatures sobre aquesta circumstància, que ens 

afecta a tots. 

Al final del conte s’hi inclou un apartat adreçat als adults que proposa 

activitats creatives i reflexives per tractar aquestes qüestions en profunditat 

i de manera divertida.

Angélica Sátiro és escriptora, educadora, filòsofa de la infància i directora 

del projecte Noria. Els seus temes d’especialitat són la filosofia lúdica, 

la ciutadania creativa i la pedagogia atrevida (creativitat i educació). 

 www.angelicasatiro.net 

Edgar Ramírez és il·lustrador i dissenyador gràfic. Les seves il·lustracions per a 

llibres infantils destaquen per la simplicitat, el moviment i la qualitat estètica.  

@edra_illustration - https://edra.myportfolio.com/ 

Inclòs en el projecte

www.crearmundos.net/creaninos
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