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QUÈ PASSA EN LA FOSCOR?

INVITACIÓ A JUGAR A PENSAR
Què passa en la foscor? és un conte de la sèrie 
«La Joanina i els seus amics», que s’inclou dins 
de la col·lecció «Contes per pensar», que forma 
part de la línia educativa Filosofia per a Nens. 
Aquest projecte uneix la literatura infantil a la fi-
nalitat de desenvolupar la capacitat de pensar 
dels nens i les nenes. Així mateix, el conte forma 
part del moviment Filosofia Lúdica, que proposa 
jugar a pensar i pensar jugant.

En aquest apartat es proposen diversos temes 
i activitats per jugar a pensar amb els nens i les 
nenes. Es tracta de dur a terme les tasques filo-
sòfiques que estimulen la capacitat de pensar 
millor: problematitzar, conceptualitzar, argu-
mentar, etc., de manera lúdica i amena. Amb les 
preguntes i la tipologia d’activitats no es pretén 
arribar a una resposta comuna, sinó més aviat 
obrir el ventall de possibilitats reflexives que 
suggereixen. La idea és explorar possibles res-
postes i plantejar-s’hi preguntes noves. A això li 
diem jugar a pensar creativament.

Llegir és una aventura meravellosa i els infants 
ho saben. Encara més!, abans de llegir les pa-
raules, llegeixen les imatges. Quan els obser-
vem de més a prop, descobrim que llegeixen 
les flors, el cel, els animals, el carrer, les mun-
tanyes, la platja, les persones... i fins i tot els lli-
bres! Per tant, val la pena deixar que «llegeixin» 
les il·lustracions i que s’animin a «llegir» el seu 
entorn a partir de la lectura d’aquest llibre. Els 
infants estan interessats a aprendre els signifi-
cats, com fan els filòsofs. I capten els sentits; 
per això, llegeixen el món de la mateixa manera 
que els poetes.

SOBRE LA MARIETA JOANINA
La Joanina és una marieta entranyable que 
disposa de molts llibres que narren les seves 
aventures de jugar a pensar. Va «néixer» a finals 
dels anys noranta i, des de llavors, acompanya 
generacions de nens i nenes de diferents parts 
del món en el seu joc de descobrir el món i a si 
mateixos.

Amb la Luci, la lluerna, viu una «aventura emoci-
onal» plena de temes interessants per investigar 
i dialogar.

TEMES PER INVESTIGAR I DIALOGAR
La por
Aquesta és una història sobre la por de la Joani-
na. És un bon pretext per empènyer els infants a 
elaborar les seves pors, parlant-hi. Les pregun-
tes per fomentar el diàleg poden ser:

–Tens tanta por a la foscor com la Joanina?

–La por a la foscor és la por a la nit, o és una 
cosa diferent?

–Tens altres pors, a més de la por a la foscor? 
Quines? Per què aquestes coses et fan por?

–Què va fer la Joanina amb la seva por? Com 
va reaccionar? Tu reaccionaries de la mateixa 
manera? Per què?

–Què és el millor que podem fer amb les nos-
tres pors? Per què?

La ignorància
La Luci comenta amb la Joanina que tenim por 
d’allò que desconeixem. És una bona oportuni-
tat per parlar amb la canalla de les coses que 
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ignorem i de la por que ens causa allò descone-
gut. Proposem les preguntes següents:

–Què en penses, del que diu la Luci a la Joa-
nina sobre el fet de conèixer la nit per deixar de 
tenir-ne por?

–Has tingut mai por d’alguna cosa i després 
de conèixer-la et va passar? Què era? Per què 
et va passar la por?

–Només tenim por d’allò que desconeixem? 
Per què?

–Tens por de coses conegudes? Quines? Per 
què els tens por?

–Ho podem conèixer tot?

–És possible viure sense por?

Imaginar i veure
La Joanina veu diversos ulls que es mouen en la 
foscor, però s’imagina que són d’un monstre de 
mil ulls voladors. Això que creu prové de la seva 
por i l’alimenta. Aquest és un bon motiu per xer-
rar sobre la imaginació de cada infant.

–T’has imaginat, amb la Joanina, aquest 
monstre de mil ulls voladors? Descriu com te 
l’has imaginat.

–Imagines monstres, tu també? Com són els 
teus monstres imaginaris?

–Imagines altres coses, diferents dels mons-
tres?

–Quina mena de coses imagines?

–T’agrada imaginar?

L’amistat
La presència de la seva amiga Luci tranquil·litza 
la Joanina i l’ajuda a superar la por. A més, la 

Luci li proposa d’ajudar-la a conèixer la nit, la 
raó de la seva por. L’amistat de totes dues és 
fonamental perquè se sentin bé una a prop de 
l’altra. Preguntarem a les nenes i els nens:

–Què et sembla l’amistat entre la Joanina i la 
Luci? Tens amics així, com elles?

–Com són els teus amics i amigues?

–Com et sents amb els teus amics i amigues? 
Bé? Còmode? Content? Trist?

–És important tenir amics?

Sentir-se segur
La Joanina, en diversos moments de la història, 
s’abraça a ella mateixa i es repeteix unes parau-
les sobre qui és i com es veu. Intenta sentir-se 
segura. Preguntarem als infants:

–Tu faries el mateix que la Joanina per sen-
tir-te segur? Per què?

–Quan et sents segur?

–Què fa que et sentis insegur?

–Quan et sents insegur, què fas per supe-
rar-ho?

La bellesa
La Joanina fa una pregunta final a la Luci, que 
no respon de manera directa. Debatrem amb els 
infants sobre la pregunta: «Quan desapareix la 
por, apareix la bellesa?». Serà una bona oportu-
nitat per descobrir a què anomenen bellesa.
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1. PINTAR LA NIT

Amb ceres
Material:

• ceres de color

• paper

• punxó

Passos:

1. Pintar amb diferents colors tota l’extensió del full com cadascú vulgui. El més important és 
cobrir tota la superfície sense deixar cap espai sense color.

2. Pintar de color negre a sobre de tota la resta, tapant-ho tot.

3. Amb un punxó dibuixar el motiu que es vulgui sobre la nit, rascant el negre i deixant que 
apareguin els colors de sota.

4. Parlar sobre el resultat final.

Amb cartolina negra
Material:

• cartolina negra

• guixos de diferents colors

Passos:

1. Mirar la cartolina negra i pensar quin aspecte de la nit s’hi vol expressar.

2. Dibuixar amb els guixos de colors els aspectes de la nit que cadascú vol mostrar.

3. Parlar sobre el resultat final.
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2. BREUS POEMES I HAIKUS SOBRE LLUERNES I LA NIT
A continuació trobareu alguns poemetes i haikus que tracten de les lluernes i de la nit. Es poden 
llegir amb els infants, gaudir de la seva bellesa senzilla, parlar-ne i inventar jocs a partir d’ells.

Sobre la nit

Està l’arbre en flor

i la nit li treu, cada dia, 

la meitat de les flors.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Després del viure i el somiar

està el que més importa:

despertar.

ANTONIA MACHADO

La vasta nit

no és ara altra cosa

que una fragància.

JORGE LUIS BORGES

Escombra la llum 

de la lluna creixent

el vendaval.

SEIBI

Cirerers a la nit:

com més m’allunyo,

més em giro a mirar-los.

FÛSEI

Cau la lluna,

ràpida és la marea

alba d’estiu.

SOOGI

En enfosquir-se la muntanya,

arrabassa el granat

a les fulles d’arç.

BUSON

Acabaren els focs artificials.

Tothom ha marxat.

Que fosca és la nit!

SHIKI

Sobre cuques de llum.

Cuques de llum en vol;

mira!, anava a dir, però

estic sol.

TAIGI

Camina la lluerna

evitant

el vent de tardor.

ISSA

Lluerna.

La seva llum a la meva mà

trista s’esvaeix.

MUKAI KYORAI

De dia,

una lluerna

és només una cuca de coll vermell.

BASHO

Les lluernes 

s’espanten

del seu reflex a l’aigua.

SUTE-JO
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