
1 ENS PICA LA CURIOSITAT

1. Qui era Henry Ford? Què és el Ford T?

2. Actualment en algunes ciutats s'instal·len nous tramvies, tot i que ja n’havien desaparegut.
Per què creus que els tornen a utilitzar?

3. Fes una breu ressenya d'alguns invents descoberts per dones.

4. Planteja al teu entorn com han canviat les mesures de 
seguretat dels automòbils en els últims anys: cinturons 
de seguretat, cadires especials per a nens… 
Fes una llista dels canvis.

La vida d’una inventora: Mary  Anderson
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Alejandro Campos Ramírez, conegut com Alejandro Finisterre, va néixer el 1919 a la població gallega de Fisterra i va 
morir l'any 2007 amb 87 anys.

El nostre protagonista va haver d'enginyar-se-les, amb només quinze anys, per completar els seus estudis a Madrid. 
El negoci dels seus pares va fracassar i no es podien permetre pagar l’estada d’Alejandro a la capital. Alejandro es 
pagava l'estada i els estudis impartint classes particulars a l'alumnat de parvulari. A més, va ser manobre, aprenent 
d'impremta i ballarí de claqué a la companyia de Celia Gámez.

Les ferides que va patir durant la Guerra Civil, després de quedar soterrat a causa d’un bombardeig, van portar 
Alejandro a l'hospital de Montserrat a Barcelona i, més tard, a les colònies de Puig, on un gran nombre de nens es 
recuperaven de les ferides. Durant l’estada a l'hospital es va enamorar d'una bella pianista, per a la qual va dissenyar 
el primer passapàgines de partitures accionat amb els peus, possiblement el primer invent que va patentar.

L'estada a l'hospital li va permetre observar com els nens enyoraven jugar a futbol. Per aquest motiu, després de 
fixar-se en el tennis taula i amb l’ajuda del fuster basc Francisco Javier Altuna, va inventar el futbolí i va patentar-lo el 
1937. No obstant això, no va poder produir industrialment el seu invent perquè les fàbriques de joguines estaven 
ocupades en la fabricació  d'armes.

Quan va finalitzar la Guerra Civil, Alejandro Finisterre va fugir a peu a França creuant els Pirineus. Les dificultats de la 
travessia i el mal temps van provocar que perdés el document de la patent del futbolí.

L'exili francès va acabar el 1948 i va coincidir amb l’obtenció d’uns importants ingressos gràcies a la patent del passa-
pàgines amb pedal, que havia inventat anteriorment. Va marxar a la capital d'Equa-
dor, on va començar la seva aventura editorial fent una revista literària.

El 1952 va marxar a Guatemala, on va perfeccionar el futbolí. 
Aquest cop, va fabricar-lo amb barres d'acer suec i 
fusta de major qualitat.  El  negoci va prosperar i va 
obtenir beneficis importants.

Un nou cop d'estat el va obligar a un altre exili, 
en aquesta ocasió des de Guatemala cap a  
Mèxic. Hi va desenvolupar la seva faceta com a 
editor gràcies a la relació que tenia amb un gran 
nombre d'escriptors espanyols exiliats a Mèxic; en 
destaca la relació amb León Felipe.

Va tornar a Espanya després del franquisme i els últims 
anys va residir a Zamora. Malgrat viure molts anys fora de 
la seva terra, mai no va perdre l’accent gallec.

La biografia d'Alejandro Finisterre ens mostra un 
home inquiet, creatiu i emprenedor, inventor, entre 
d'altres coses, del popular futbolí.

El futbolí

Nom: Grup:
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ENS PICA LA CURIOSITAT

1. Qui és León Felipe? 

2. Quina és la capital d'Equador?

A  L'EIXAM

Fem un futbolí humà.

3. Localitza al mapa les ciutats espanyoles i els països que surten al text.
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El futbolí
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