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- L’alumne farà les activitats proposades en fulls A-4 incloent 
una portada i un índex.  
- En la portada es farà constar el codi de l’alumne, l’avaluació i 
el curs.  
- El treball podrà fer-se a mà o amb l’ordinador. 

1.–  El teu carruatge 
Per començar a fer el treball cal que lliges el text de Jorge 
Bucay que tens a continuació abans de fer les activitats 
proposades. 

El carruatge 
 
Hem nascut, eixit de la nostra ”casa” i ens hem trobat amb un regal: el 
nostre cos. Un carruatge dissenyat especialment per a cada un de 
nosaltres. Un vehicle capaç d’adaptar-se als canvis del pas del temps, 
però que serà el mateix durant tot el nostre viatge. Poc després de 
nàixer, el nostre cos va registrar un desig, una necessitat, un requeriment 
instintiu, i es va moure. Aquest carruatge – el cos – no serviria per a res 
si no tingués cavalls; els cavalls són els desitjos, les necessitats, les pulsions i 
els afectes. Tot va anar bé durant un temps, però en algun moment 
vam començar a adonar-nos que aquests desitjos ens porten per camins 
un poc arriscats i de vegades perillosos, i tenim necessitat de frenar-los. 
Ací és quan apareix la figura del cotxer: el nostre cap, el nostre 
intel·lecte, la nostra capacitat de pensar racionalment.   
 
Tu ets el carruatge, tu ets el cavall i tu el cotxer durant tot el camí que 
és la teua pròpia vida. L’harmonia hauràs de construir-la amb totes 
aquestes parts, tenint cura de no deixar d’ocupar-te de cap d’aquests 
tres protagonistes. Deixar que el teu cos siga portat només pels teus 
impulsos, els teus afectes o les teues passions pot ser i és summament 
perillós, és a dir: necessites del teu cap per exercir cert ordre en la teua 
vida. 



El cotxer serveix per avaluar el camí, la ruta . Però els que realment 
tiren del carruatge són els teus cavalls . No permetes que el cotxer els 
descuide . Han de ser alimentats i protegits, perquè … Què faries sense 
cavalls ? Què seria de tu si només fores cos i cervell?. Si no tingueres cap 
desig,  com seria la vida ?. Seria com la d’aquesta gent que va pel món 
sense contacte amb les seues emocions , deixant que només el seu cervell 
empente el carruatge.Òbviament, tampoc heu de descuidar el 
carruatge, perquè ha de durar tot el trajecte – que és la nostra vida – . 
I això implicarà reparar, cuidar, afinar el que siga necessari per al seu 
manteniment. Si ningú en té cura, el carruatge es trenca, i si es trenca 
s’acabarà el viatge . 
Només quan puc incorporar això, quan sé que sóc el meu cos, el meu 
mal de cap i la meua sensació de gana, que sóc les meues ganes i els 
meus desitjos i els meus instints; que sóc més les meues reflexions i la 
meua ment pensant i les meues experiències … només en  aquest 
moment estic en condicions de començar , equipat , aquest camí , que és 
el que hui decidisc per a  mi. 

2.- Seguint l’analogia que ens proposa el text, imagina’t que el 
teu carruatge està tirat per 4 cavalls, quins noms els posaries? 

3.- Quin és el destí al que creus que et condueix el teu 
carruatge? 

4.- Imagina ara quin seria el teu escut d’armes, aquell que 
aniria gravat al costat del carruatge i que et defineix en el que 
eres. Dibuixa el teu propi escut. En la propera pàgina tens 
algunes idees sobre el significat d’alguns dels símbols heràldics 
més freqüents. Després, explica en untext breu, perquè has fet 
eixe escut. 

https://relicoleweb.wordpress.com/


5.- Escriu ara tu un xicotet conte en el qual fages una analogia 
entre els diferents àmbits de l’ésser humà (cos, intel·ligència, 
emocions, voluntat). 
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