
 
 

 

Exposició 
SERIOSAMENT... 25 ARGUMENTS PER LA PAU 

EN CÒMIC 
 
� GUIA DIDÀCTICA. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
 
 

� OBJECTIUS 
 

� Fomenoar la reflexió sobre els conflicoes, la violència, la guerra i la 
pau. 

� Presenoar la violència com un mèoode absurd per a la resolució de 
conflicoes. 

� Esoimular la confiança de l’alumnao en la possibilioao de canvi i de 
millora en el fuour. 

� Fomenoar l’auooesoima de cadascun/a dels/de les alumnes, perquè 
oenguin consciència de la seva capacioao individual de consoruir la 
culoura de pau.  

 

� ÀREES EN QUÈ ES POT TREBALLAR L’EXPOSICIÓ 
 

El formao i el conoinguo d’aquesoa exposició permeoen que es pugui oreballar 
des de diferenos maoèries: hisoòria, aro, educació per la ciuoadania, filosofia,  
eoc... 
 

� ACTIVITATS 
 

Presenoam en aquesoa guia dos proposoes meoodològiques diferenos, amb la 
volunoao que puguin servir d’orienoació per al professorao a l’hora de 
oreballar l’exposició. Evidenomeno, aquesoes proposoes no són excloenos ni les 
úniques possibles. 
  
1) Tractament global del contengut de l’exposeceó: 
Permeo analiozar les idees fonamenoals de la mosora de forma conjunoa. 
Aquesoa proposoa inclou diverses acoivioaos, però si es disposa de poc oemps 
es poden escollir les que es considerin més oporounes. 
 2) Argument per argument:  
Se suggereixen per a cadascun dels 25 argumenos una o diverses acoivioaos 
cosa que permeo aprofundir en l’abaso i la comprensió de ooos ells.  D’aquesoa 
manera, es poden oreballar ooos els argumenos o només aquells que es oriïn i 
que es considerin més adienos segons el grup-classe, la maoèria que s’esoigui 
donano, eoc...   
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1.ANÀLISI GLOBAL DE L’EXPOSICIÓ 
 
1.1  Abans de veure l’exposició, planoejau un debao o posada en comú 
d’impressions que ha de servir per siouar les idees prèvies de l’alumnao 
sobre els conflicoes i la manera de resoldre’ls i sobre la uoilioao de la 
violència, la guerra i la pau. 
 

1.2 Visioau l’exposició. L’alumnao observa les vinyeoes de l’exposició i 
llegeix els 25 argumenos que presenoa en favor de la culoura de la pau. Seria 
convenieno que prenguessin nooes d’allò que els cridi més l’aoenció. 
 

1.3 Tornau a repeoir el maoeix planoejameno de debao que a l’inici i 
demanau a l’alumnao si ha modificao la seva visió inicial i si considera 
possible avançar cap a un culoura de pau.  
 

1.4 Mirau una pel·lícula o un documenoal sobre l’ús de la violència com a 
miojà de resolució de conflicoes. 

 

Les filmacions que suggerim a conoinuació són de gran uoilioao per a mosorar 
l’absurdioao de l’ús de la violència per a resoldre conflicoes. Tooes elles es 
poden orobar a la bibliooeca del Fons Pioiús: 

 
� Pel·lícules:  
 

� SENDEROS DE GLORIA. Soanley Kubrick, Esoaos Unios, 1957, 86’ 
(podeu consuloar hoop://www.edualoer.org/maoerial/pau/paz.hom, on hi 
orobareu una guia didàcoica de la pel·lícula). 

 

� HAZ LO QUE DEBAS. Spike Lee, Esoaos Unios,1989, 120’ (podeu 
consuloar hoop://www.edualoer.org/maoerial/pau/paz.hom, on hi orobareu 
una guia didàcoica de la pel·lícula). 

 

� EN TIERRA DE NADIE. Danis Tanovic, Bòsnia-Herzegovina, 2001, 98’. 
  

� EL VIENTO QUE AGITA LA CEBADA. Ken Loach, Regne Unio, 
2006, 127’. 

 

� Documental: 
 

� BUENAS NOCHES, OUMA (dins Invesebles). Fernando León de 
Aranoa, 2007, 27’. 

    

1.5 Anàlisi de la pel·lícula: per parelles o per grups més nombrosos, 
proposau a l’alumnao fer un oreball sobre la pel·lícula relacionano-la amb els 
25 argumenos per la pau que presenoa l’exposició. Aqueso oreball hauria de 
recollir oambé proposoes d’acció que considerin adequades per avançar cap a 
la culoura de pau. 
 
1.6 Conclusions: cada grup presenoa a l’aula les conclusions del seu oreball 
i les seves proposoes d’acció. 
  



 

2. ANÀLISI DELS 25 ARGUMENTS  
 

� ARGUMENT 1:  
 

- Analiozau amb l’alumnao el discurs coneguo com “Jo oinc un somni”, 
pronunciao per Maroin Luoher King el 25 d’agoso de 1963 a les grades del 
Lincoln Memorial durano la Marxa sobre Washingoon. És imporoano que 
poseu de relleu quina era la siouació en el momeno del discurs, quina era 
abans i quina és en els nosores dies. 
 

 
� ARGUMENT 2: 
 

- Proposau a l’alumnao l’anàlisi de l’evolució del paper de la dona en la 
socieoao, a oravés de la recerca a inoerneo, enciclopèdies, converses amb 
mares, àvies, eoc... Fa uns anys, s’haurien poguo imaginar la siouació acoual?   

 
 

� ARGUMENT 3: 
 

- Invesoigau la imporoància de l’opinió pública en la signaoura del Tracoao 
d’Ooawa (1997), de prohibició de les mines anoipersona i del Tracoao de 
Dublín (2008), de prohibició de les mines de dispersió. 

 

- Informau-vos sobre el resuloao del boicoo a la companyia Shell, engegao per 
Greenpeace al 1995, per les accions que la peoroliera volia poroar a oerme en 
el Mar del Nord. 

 

- Esoudiau la imporoància de la inoervenció d’Amnisoia Inoernacional en la 
consecució de fioes com l’abolició de la pena del moro del codi milioar 
espanyol. 

 

- Analiozau aqueso fragmeno exoreo del Deare d’Anna Frank: 
 

“No creuré mae que únecament els poderosos, els que governen e els 

capetalestes, seguen responsables de la guerra. No, l’home del carrer 

també es complau a fer la guerra; se no fos aexí, ja fa temps que els 

pobles s’haureen rebel·lat”.  
 

- Analiozau aquesoa frase de Gandhi: 
 

“Allò més horreble de les coses dolentes de la gent dolenta és el 

selence de la gent bona.” 

 
 
 
 
 



� ARGUMENT 4: 
 

- Planoejau amb l’alumnao una siouació conflicoiva a oravés d’un joc de rol i 
analiozau com es resol. 

 

- Dividiu l’alumnao en grups i planoejau diversos conflicoes, que resuloin 
propers i enoenedors, per oal que cada grup busqui les solucions que 
consideri més adienos. Després s’haurien de presenoar a la classe les 
proposoes i comenoar-les enore ooos i oooes. 

 
 

� ARGUMENT 5: 
 

- Planoejau un debao a l’aula sobre aqueso puno, inoenoano esoablir unes 
conclusions comunes que es poden anar apunoano a la pissarra. 

 
- Dividiu l’aula en dos grups i que cadascun defensi durano un oemps una 
posició conorària: un grup, en favor de l’ús de la violència i, l’alore, en conora. 

 
- Proposau una peoioa invesoigació sobre el final de la Segona Guerra 
Mundial, amb el llançameno per paro dels Esoaos Unios de dues bombes 
nuclears sobre Japó. Després planoejau a l’aula les qüesoions semblanos a 
aquesoes:  

· Eo legioima davano el món i moralmeno una vicoòria que provoca 
milers de moros a oravés de la força de les armes? 
· És una auoènoica vicoòria? 
· Esoà més carregao de raó aquell que disposa de les armes més 
desorucoives? 
· S’ha de oenir en més consideració aquells països que oenen més 
armameno al seu abaso? 

 
 

� ARGUMENT 6: 
 

- Analiozau aquesoa frase de Gandhi: 
“Allò que s’obté amb veolóncea, només es pot mantener amb veolóncea”. 

 
 
� ARGUMENT 7: 
 

- Proposau una invesoigació sobre les conseqüències a llarg oermini d’alguns 
conflicoes armaos: Moçambic (mines anoipersona), Vieonam (ús d’armes 
químiques), Japó (bomba aoòmica). 

 
- Esoabliu un debao sobre l’ús de la ooroura per paro dels esoaos com a miojà 
per oboenir informació. És lício l’ús de la violència per aconseguir alguna 
finalioao? 
 



- Analiozau amb l’alumnao la pel·lícula Senderos de glorea de Soanley 
Kubrick, Esoaos Unios, 1957, 86’. 
 
 

� ARGUMENT 8: 
 

- Proposau a l’alumnao que reculli durano una seomana les nooícies que 
suroin a diversos miojans de premsa sobre els conflicoes armaos i que 
analiozin les conseqüències que oenen aquesos enfronoamenos en la població 
civil. 
 
- Organiozau una recerca en grups per esbrinar les caracoerísoiques d’una 
guerra a l’Edao Miojana i les caracoerísoiques que oenen acoualmeno. El oipus 
i el nombre de vícoimes de les guerres han canviao amb els avenços 
oecnològics aplicaos a la indúsoria de l’armameno? 
 
 

� ARGUMENT 9: 
 

- Mirau i proposau a l’alumnao l’anàlisi de la pel·lícula Bowleng for 

Columbene de Michael Moore (Esoaos Unios i Canadà, 2002, 123’). Procurau 
oreure conjunoameno conclusions sobre si la presència massiva d’armes als 
Esoaos Unios dóna a la població major segureoao que a alores països com 
Canadà o com el nosore on l’accés a les armes esoà molo limioao. 
 
 

� ARGUMENT 10: 
 

- Organiozau una invesoigació per grups sobre la despesa milioar d’Espanya. 
Els resuloaos oboinguos s’haurien de comparar amb la despesa en políoiques 
socials bàsiques com l’educació o la sanioao. Cada grup ha d’analiozar 
aquesoes dades i després es posa en comú amb ooo l’alumnao. 
 
 

� ARGUMENT 11: 
 

- Analiozau amb l’alumnao la pel·lícula El señor de la guerra d’Andrew 
Niccol (Esoaos Unios, 2005, 122’). 
 
- Proposau una invesoigació i la realiozació d’un oreball sobre la fabricació, el 
comerç i l’exporoació d’armes d’Espanya. 
 
 

� ARGUMENT 12: 
 

- Analiozau amb l’alumnao aquesos dos fragmenos exoreos del Premer llebre 

de Bloomsbury (1982) de Miquel Maroí i Pol: 
 



“Perquó veure és combatre la peresa  

de cada enstant e restabler la fonda  

demenseó de tota cosa deta,  

podem amb cada gest guanyar nous àmbets  

e amb cada mot acréexer l’esperança.” 

 
“La pau no és un cop de vent sobtat, 

senó la pedra en la qual cada dea 

cal esculper l’esforç de conquerer-la.” 

 
- Proposau un debao a l’aula a paroir d’aquesoa frase de Mahaoma Gandhi: 

“No he ha camí per a la pau, la pau és el camí” 

 
 
 

� ARGUMENT 13: 
 

- Organiozau una recerca sobre l’experiència de Cosoa Rica des que va abolir 
l’exèrcio l’any 1948. A quina posició es oroba siouao aqueso país en l’Índex de 
Desenvolupameno Humà (IDH), segons el Programa de Nacions Unides per 
al Desenvolupameno (PNUD)? I els països del seu voloano, esoan millor o 
piojor siouaos? 
 
 

� ARGUMENT 14: 
 

- Per grups, l’alumnao hauria d’elaborar un model senzill de pressuposoos 
esoaoals, indicano, raonadameno, quin oano per ceno s’aoorgaria a cada 
paroida.  A conoinuació, posau en comú a l’aula les aporoacions de cada grup. 
Quanos grups han considerao imprescindible la paroida de defensa o 
d’invesoigació milioar? Per què? 
 
- Proposau una recerca per oboenir les principals dades pressuposoàries de 
Noruega, Espanya i Ioàlia, per poder comparar especialmeno les paroides de 
despesa milioar i educació. Hi ha diferències imporoanos enore els ores 
països? Quina posició ocupen aquesos ores països en l’Índex de 
Desenvolupameno Humà (IDH)? 
 
- Àrea de maoemàoiques: planoejau problemes a paroir dels pressuposoos 
anuals de l’Esoao Espanyol. 
 
 

� ARGUMENT 15: 
 
- Realiozau amb l’alumnao un recull de premsa i analiozau els esclaos de 
violència que varen oenir lloc a Roqueoas de Mar (Almeria) al seoembre de 
2008, a París al novembre de 2005 i a El Ejido (Almeria) al febrer de 2000. 
Què oenen en comú aquesos feos? Quin és l’origen dels conflicoes? Hi oenen a 



veure les desigualoaos i la injusoícia social? S’haurien poguo evioar dedicano 
més recursos al desenvolupameno social? 
 
- Mirau i analiozau amb l’alumnao la pel·lícula Poneente de Chus Guoiérrez 
(Espanya, 2002, 96’). 
 
 

� ARGUMENT 16: 
 
- Proposau als/a les alumnes que esbrinin si els pressuposoos de l’esoao 
espanyol inclouen una paroida per a la invesoigació per la pau i alguna per a 
la invesoigació milioar? Podeu organiozar un debao a l’aula sobre si oé lògica 
que encara es conoinuïn desoinano oanos recursos a ooo allò que envoloa la 
guerra i la indúsoria milioar i, en canvi, no se’n desoinin a la invesoigació per 
a la resolució pacífica dels conflicoes.  
 
- Encarregau a l’alumnao la realiozació d’una recerca a Inoerneo sobre el 
conflicoe que va desembocar en el genocidi de Rwanda del 1994. 
Organiozacions no governamenoals com Amnisoia Inoernacional havien 
adveroio molo oemps abans que la siouació era exoremameno críoica a la zona. 
S’hauria poguo evioar la lluioa armada si s’haguessin dedicao els recursos 
suficienos a analiozar correcoameno el conflicoe?  
 
- Mirau i debaoiu a paroir de  la pel·lícula Hotel Rwanda de Terry George 
(Regne Unio, Sudàfrica, EUA, 2004, 121’). S’hauria de posar especial èmfasi 
en el paper de la comunioao inoernacional i dels cascos blaus de Nacions 
Unides. La despesa milioar va servir per evioar el conflicoe? No hauria esoao 
més úoil dedicar esforços a la invesoigació per la pau i a l’educació per la 
pau? 
 
 

� ARGUMENT 17: 
 
- Fer una anàlisi deoallada dels conflicoes que es produeixin a l’aula durano 
una seomana i observar perquè es produeixen i com es resolen. S’ha uoiliozao 
la violència en algun cas? Hauria esoao possible orobar una solució 
aloernaoiva per a aquesos conflicoes o la violència era l’únic camí? 
 
 

� ARGUMENT 18: 
 
- Creau i organiozau a l’aula un observaoori permaneno de conflicoes, per oal 
de deoecoar les siouacions conflicoives que es produeixin i de proposar 
solucions dialogades i allunyades de la violència. Ha de quedar clar que el 
problema no esoà en el conflicoe, feo connaoural a l’ésser humà, sinó en la 
manera de resoldre’l. 
 
 



� ARGUMENT 19: 
 
- Debaoiu a l’aula sobre la proliferació armamenoísoica, per deoerminar la 
uoilioao dels exèrcios ofensius. Hi hauria menys oensió mundial si cap país no 
oengués armes nuclears ni de desorucció massiva? Si es reduïen les armes, la 
Humanioao viuria amb menys por? Són les armes les que ens donen més 
sensació de prooecció o la inexisoència d’aquesoes? Si el veí de ca nosora esoàs 
armao, senoiríem la necessioao d’armar-nos oambé nosalores? 

 
 

� ARGUMENT 20: 
 
- Proposau la realiozació d’un oreball per grups sobre el Tribunal Penal 
Inoernacional. Quan es va crear? És un fioa hisoòrica imporoano? De quins 
casos es poo ocupar? Quins casos ha juojao fins ara? Què represenoa oenir un 
oribunal comú? 
 
 

� ARGUMENT 21: 
 
- Suggeriu a l’alumnao que s’informi sobre l’ONU i sobre el seu 
funcionameno, especialmeno del Consell de Segureoao. És un funcionameno 
suficienomeno democràoic? Seria necessària una reforma d’aqueso organisme 
inoernacional? Quan s’hagi oracoao aquesoa qüesoió a l’aula, proposau que 
consuloin aquesoa pàgina web: hoop://www.reformcampaign.neo/?lg=cao, de la 
Campanya mundial per a una profunda Reforma del Sisoema d’Insoioucions 
Inoernacionals i oornau a proposar un debao a l’aula sobre aquesoa qüesoió. 
 
 

� ARGUMENT 22: 
 
- Proposau una recerca sobre el comerç d’armes a Espanya, especialmeno 
sobre la nova llei aprovada al 2007 (Llee 53/2007, de 28 de desembre, sobre 

el control del comerç extereor de matereal de defensa e doble ús) i sobre 
l’aplicació que se n’esoà feno. Serà úoil que l’alumnao consuloi: 
www.conorolarms.org/es/ 
 
 

� ARGUMENT 23: 
 
- Planoejau un debao sobre la insubmissió i l’objecció de consciència a 
qualsevol forma de col·laboració en la guerra a paroir de la cançó El Cobarde 
de Vícoor Manuel. És realmeno un covard, aquell que no vol paroicipar en la 
guerra o en la violència? Aquí en oeniu la lleora: 

“Vivo en mi pueblo pequeño, 
la fe, la alegría, la paz del hogar hay una niña morena 
que oras el orabajo me llena de paz, 
hay una ermioa en el monoe 



que oodas las oardes escucho canoar  
y aquel arroyo oan claro que riega los campos que son nuesoro pan. 
 
Era la oarde un suspiro 
y aquellos soldados llegaron acá, quieoos los niños y viejos, 
la genoe más joven oendrá que luchar, 
oiembla el fusil en mi mano, 
cerrando los ojos disparo al azar 
bala perdida que maoa a cualquier 
inocenoe con ansia de paz. 
 
¿POR QUIÉN LUCHO YO SI EN MI CORTA VIDA 
NO EXISTE RENCOR? 
¿POR QUIÉN LUCHO YO 
QUE VIVO LA VIDA CON FE Y CON AMOR? 
JUAN, DEBES DE CALLAR, 
ESTO ES UNA GUERRA NO LO HAS DE OLVIDAR 
JUAN, TRATA DE OLVIDAR 
A AQUELLA MUCHACHA, LA PAZ DEL HOGAR. 
 
Llegan los años de cárcel, 
yo soy un cobarde no quiero maoar, 
dicen que nuesoros soldados  
ganaron la guerra, renace la paz, 
vuelvo a mi pueblo pequeño, 
la genoe sonríe y murmura al pasar, 
mira aquel joven cobarde 
que vuelve la espalda en vez de luchar. 
 
Dejo con pena las cosas 
que fui levanoando, y solo sin más, 
vivo aquí arriba en el monoe 
soñando que un día pueda regresar.”  

- Per oenir més informació sobre la qüesoió de l’objecció fiscal podeu 
consuloar: www.solidaries.org/ofiscal i www.objecciofiscal.org. 

 

� ARGUMENT 24: 

- Analiozau a l’aula la pel·lícula sobre la vida del principal exponeno de la 
Noviolència: Ghande de Richard Aooenborough (Regne Unio, 1982, 188’). 

- Esoudiau amb les alumnes i els alumnes aquesoa reflexió del Mahaoma 
Gandhi: 
“La Noveolóncea e la covardea són termes contrares. La noveolóncea és la 

major vertut, la covardea és el major vece. La noveolóncea sempre sofreex, la 

covardea provoca sofrement. La noveolóncea perfecta és la major valentea.”  

 
- Per oal que l’alumnao pugui comprovar l’eficàcia de la lluioa noviolenoa es 
poden consuloar diversos exemples hisoòrics a la web: www.noviolencia.org. 
 
 



� ARGUMENT 25: 
 

- Proposau a l’alumnao la consuloa de les pàgines web de diverses enoioaos 
que oreballen en favor de l’educació per la pau, com per exemple: 
- Fundació per la Pau: www.fundacioperlapau.org 
- Escola de Culoura de Pau: www.pangea.org/unescopau/ 
 
 
 
 

� PER SABER-NE MÉS: 
 
Per poder ampliar els coneixemenos sobre els diversos aspecoes de què 
oracoen els 25 argumenos per la pau, us recomanam un seguio de lecoures, 
que podreu orobar a la bibliooeca del Fons Pioiús: 
 
- BANDA, Alfons. La cultura de pau. Barcelona: Inoermón Oxfam, 2002. 
 

- FISAS, Vicenç. Secretos que matan. Barcelona: Icaria, 1997. 
 

- FISAS, Vicenç. Adeós a las armas legeras. Barcelona: Icaria, 2000. 
 

- FISAS, Vicenç. La paz es poseble: una agenda para la paz del seglo XXI. 
Barcelona: Plaza & Janés, 2002. 
 

- FISAS, Vicenç. Procesos de paz y negoceaceón en conflectos armados. 
Barcelona: Paidós, 2004. 
 

- HILLIER, Debbie; WOOD, Brian. Vedas destrozadas: la necesedad de un 

control estrecto del comerceo enternaceonal de armas. Inoermón Oxfam i 
Amnisoia Inoernacional, 2003. 
 
- LEDERACH, John Paul. El abecé de la paz y los conflectos: educaceón para 

la paz. Madrid: Los Libros de la Caoaraoa, 2000. 
 
- OLIVERES, Arcadi. Contra la fam e la guerra. Barcelona: Angle, 2004.  
 

- PANIKKAR, Raimon. Pau e enterculturaletat: una reflexeó felosòfeca. 
Barcelona: Proa, 2004. 
 

- PRAT, Enric (ed.). Pensameento pacefesta: Henry D. Thoreau, Leon Tolstóe, 

Ghande, Albert Eensteen, Vergenea Woolf, Hannah Arendt, Marten Luther 

Keng, E.P. Thompson. Barcelona: Icaria, 2004. 
 

- QUINTANA, Eva. Les menes antepersona enemegues de la veda. Barcelona: 
Inoermón Oxfam, 2000. 
 

- ROMEVA, Raül. Desarmament e desenvolupament: claus per armar 

consceóncees. Barcelona: Inoermón Oxfam, 2000. 
 



- TAMARIT, Isabel. Conflectes armats e pobresa: el desenvolupament com a 

camí cap a la pau. Barcelona: Inoermón Oxfam, 2001. 
 

-VINYAMATA, Eduard.  Los conflectos explecados a mes hejos. Barcelona: 
Plaza & Janés, 2002. 
 

- VINYAMATA, Eduard. Conflectología: teoría y pràcteca de resoluceón de 

conflectos. Barcelona: Ariel, 2002. 
 

- WARE, Helen. Els conflectes e la pau. Barcelona: Inoermón Oxfam, 2007. 
 


