
30 LAVANGUARDIA T E N D È N C I E S DIVENDRES, 1 JULIOL 2011

FREDRIK SANDBERG / AP PHOTO

Amics. En comptes de ‘nen’ o ‘nena’, al centre s’estimen més adreçar-s’hi pel nom de pila o
la paraula ‘amic’, que en suec no té gènere

Un centre infantil de Suècia implanta unmètode únic que evita rols i referènciesmasculines i femenines

Guarderiasensegènere
GLORIA MORENO
Copenhaguen

E
ls alumnes de la guar-
deria sueca Egalia no
es consideren a si ma-
teixos nens o nenes:

per ells tot és neutre. La causa
n’és el mètode pedagògic insòlit
que segueixen els seus profes-
sors, que han eliminat completa-
ment l’ús de paraules com ell i
ella. En comptes d’aquests mots
fan servir el pronom finlandès
hen, que, com que és neutre, ser-
veix per referir-se tant a un ho-
me com a una dona. Tota la línia
didàctica de l’escola es caracte-
ritza per l’absència de referènci-
es o estereotips sexuals, i això la
converteix en una experiència
única no només a Suècia, notò-
riament igualitària, sinó també
arreu del món.
Egalia està finançada amb

fons públics i actualment té al
voltant de 40 alumnes d’entre 1 i
6 anys. Després de només un
any de funcionar, ja hi ha unes
200 famílies que s’esperen per
obtenir-hi plaça. “D’entre aques-

tes, hi hamoltes parelles d’homo-
sexuals que se senten atretes per
la nostra escola perquè saben
que els tractem bé”, explica a La
Vanguardia Lotta Rajalin, direc-
tora del centre. El seu objectiu
és “fer que els nens tinguin una
perspectiva àmplia de la vida i
no es quedin només amb una
meitat”. “No volem que creixin
com si estiguessin ficats en cai-
xes tancades, segons unamenta-
litat que n’espera que siguin
d’una determinada manera, ho-
me o dona. Volem que siguin tal

com ells vulguin ser, que es con-
verteixin en éssers humans lliu-
res”, assegura, remarcant que
“tot això té molt a veure amb la
democràcia”.
Per aconseguir el seu objectiu,

els professors intenten fer servir
paraules neutres. Així, en comp-
tes de nen o nena s’estimen més
adreçar-s’hi pel nom de pila o la
paraula amic, que en suec no té
gènere, a més d’emprar el pro-
nom neutre finlandès hen. Així,
per exemple, quan un policia,
una infermera o qualsevol altre
professional ve a l’escola, els
mestres diuen als nens que hen
(amb referència al visitant) ve a
tal hora. “Un altre exemple és
que quan sortim amb ells al car-
rer i veiem un paleta treballant,
ens hi referim com a persona o
ésser humà, però no com a ho-

me”, explica Rajalin. Això fa que
els petits no identifiquin deter-
minats rols o professions amb la
feminitat o la masculinitat, i se
sentin lliures de ser qualsevol co-
sa quan siguin més grans.
Però el vocabulari no és l’úni-

ca eina per aconseguir-ho. Tam-
bé segueixen el mateix criteri
pel que fa a l’elecció de les jogui-
nes i dels llibres que fan servir.
Les peces de Lego, per exemple,
les posen expressament amb les
cuinetes i els ninots perquè els
alumnes no distingeixin entre

jocs de nens i jocs de nenes.
Quant als contes que els llegei-
xen, solen sortir-hi famílies de
tota mena, no només compostes
de pare, mare i fills, sinó també
de dos pares o dues mares i els
seus fills. De la mateixa manera,
quan els nens juguen a papes i a
mames, els mestres els expli-
quen que no passa res si hi ha
més d’un pare o més d’una mare
en una mateixa família.
Segons la directora del centre,

això ajudarà els nens a sentir-se
més lliures a l’hora de triar la
seva pròpia orientació sexual.
“És important que sàpiguen que
tots som éssers humans i que
som lliures de ser com vulguem
ser. Han d’entendre des de
petits que ser gai o lesbiana és
una cosa normal i que no té res
d’estrany”.
Perquè tota aquestametodolo-

gia faci efecte, cal que els pares
també hi estiguin involucrats.
Per això sovintegen les reunions
i sessions especials per a pares
amb l’objectiu d’aconseguir que
ells també vagin aplicant els mè-
todes de l’escola a casa.c

Demostració d’un exercici per prevenir lesions

Obsessionats amb la igualtat?

KIM MANRESA

]Malgrat la llarga llista
de famílies que esperen
per poder portar els fills
a Egalia, no tothom a Suè-
cia està d’acord amb els
seus mètodes. Algunes
veus consideren que l’ob-
sessió per eliminar les di-
ferències entre sexes pot
acabar confonent els
nens, que corren el risc de
sentir-se cohibits o fins i
tot culpables si trien pa-
raules o jocs que estiguin
massa relacionats amb la
seva identitat sexual. Els
crítics creuen que la lluita
contra la discriminació

sexual a Suècia està anant
massa lluny, si no ha dege-
nerat ja en una espècie de
“bogeria de gènere”. La
directora d’Egalia es de-
fensa i destaca que “algu-
nes persones han malinter-
pretat el projecte. Es pen-
sen que volem convertir
els nens en nenes i vice-
versa, quan l’únic que bus-
quem és obrir-los els ho-
ritzons”, explica. De mo-
ment, només hi ha una
família que hagi tret el
seu fill de l’escola per dis-
crepàncies amb aquesta
peculiar pedagogia.

PREPARACIÓ PER AL FUTUR

Volen que les criatures
“se sentin lliures”
de triar professió
o orientació sexual

L ÍNIA PEDAGÒGICA

L’absència
d’estereotips s’aplica
al llenguatge,
els jocs i els llibres

VÍCTOR BALCELLS
Barcelona

El Capio Hospital General de
Catalunya va presentar ahir a
Sant Cugat la primera unitat de
medicina de la dansa d’Espanya.
Adscrita al servei de cirurgia orto-
pèdica i traumatologia, és un ser-
vei que s’ocuparà de tractar de
manera específica les patologies
dels professionals de les arts es-
cèniques, i en especial de la dan-
sa. A més del tractament, es fa-
ran diagnòstics físics a perso-
nes que vulguin introduir-se al
món de la dansa. També es farà
un seguiment continuat de tots
els practicants d’aquesta moda-
litat, tant professionals com afi-

cionats, que utilitzin aquest ser-
vei i els formaran en tasques de
prevenció.
Segons el director de la nova

unitat, el doctor Carles Puérto-
las, “la dansa és l’activitat artísti-
ca que comporta més exigència
física. És equiparable amb la gim-
nàstica rítmica i a altres discipli-
nes olímpiques”.
Fins ara, les lesions dels artis-

tes es tractaven de manera ho-
mogènia i sense tenir en comp-
te la particularitat de la pràcti-
ca.D’aquestamanera,molts fisi-
oterapeutes i doctors assigna-
ven a ballarins tractaments de
rehabilitació incorrectes i poc
eficaços. Enmolts casos de lesió
els metges inexperts recomana-

ven repòs als ballarins, “quan
en realitat –assenyala Puérto-
las– podien continuar exerci-
tant altres parts del cos”. El doc-
tor posa un exemple clar: en un
cas de tendinitis queda limitat
l’ús de les cames. Però unmetge

de la unitat sabrà assignar exer-
cicis que, sense danyar la lesió,
permetran mantenir l’activitat
física del ballarí.
La unitat no es limitarà única-

ment al tractament de lesions,
sinó que també se centrarà a

prevenir-les. Comque coneixen
bé la disciplina, els professio-
nals implicats podran ensenyar
els exercicis adequats, tantmus-
culars com articulars, perquè
els pacients aprenguin a evitar
noves lesions. A més, com que
és professor de l’Institut del Te-
atre de Barcelona, el doctor Pu-
értolas ha combinat la pràctica
com a mestre amb els seus co-
neixements demedicina per ori-
entar la nova unitat i afegir al-
tres serveis complementaris al
tractament bàsic.
A la presentació d’ahir a

Barcelona hi va ser Georgina Ri-
gola, ballarina i directora del Cer-
tamen Internacional de Dansa
Ciutat de Barcelona, que va cele-
brar la creació de la nova unitat
demedicina de la dansa. “A tot el
món ja hi havia hospitals espe-
cialitzats en la nostra disciplina,
i aquí ho trobàvem a faltar”, va
comentar Rigola.
S’espera que la unitat que

s’acaba de crear arribi a ser un
punt de referència per al món de
la dansa a Catalunya.c

Catalunya crea la
primeraunitat de
medicinade la dansa


